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Η παρακμή της  Υπερδύναμης κα ι  ηΗ παρακμή της  Υπερδύναμης κα ι  η
δ ιάνυση  της  απόστασης  από τοδ ιάνυση  της  απόστασης  από το
«Ανήκομεν  ε ι ς  τη  Δύση»  στο . . .«Ανήκομεν  ε ι ς  τη  Δύση»  στο . . .
«Ανήκομεν  ε ις  την  Ελλάδα»«Ανήκομεν  ε ις  την  Ελλάδα»

Η διαχρονική αδυναμία διαμόρφωσης ενιαίας,
διακομματικής, δυναμικής και αποτελεσματι-
κής εξωτερικής πολιτικής – ιδιαίτερα για τα
αμετάβλητα κρίσιμα εθνικά ζητήματα –αποτε-
λεί μία ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας που
συνεχώς αιμορραγεί και προκαλεί προβλή-
ματα. Μόνο που τώρα κινδυνεύει να... κακο-
φορμίσει, καθώς οι διεθνείς αναταράξεις
έχουν αρχίσει να πυκνώνουν και το μέλλον
προδιαγράφεται το λιγότερο ταραχώδες και
αυτή η μείζων αδυναμία ίσως να έχει σοβαρές
συνέπειες στα κυριαρχικά μας δικαιώματα για
πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες...

Δ
υστυχώς στην πατρίδα μας έχουμε αποτύχει να
θεσμοθετήσουμε ένα Υπουργείο Εξωτερικών
που δε θα λειτουργεί ευκαιριακά και κομματικά,

αλλά με αποκλειστικό γνώμονα τα εθνικά συμφέ-
ροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ένα αξίωμα
που... άγεται και φέρεται και γίνεται αντικείμενο εκ-
πλήρωσης ενδοπαραταξιακών υποσχέσεων χωρίς να
δίνεται η βαρύτητα στην επιλογή της κατάλληλης
προσωπικότητας, αντί να ορίζεται ένα κοινής αποδο-
χής πρόσωπο από όλα τα κόμματα που θα συνεργά-
ζεται και θα συναποφασίζει με ένα Συμβούλιο Εθνικής
Πολιτικής, στο οποίο λόγο θα έχουν όλα τα κόμματα
και θα στελεχώνεται από διπλωμάτες κύρους με
υψηλές γνώσεις και δυνατότητες. Οι μέχρι τώρα
αποσπασματικές προσπάθειες και μεμονωμένες πρω-
τοβουλίες χάραξης συνεπούς και σταθερής πορείας
εθνικής πολιτικής υπήρξαν αποτυχημένες, πλην ορι-
σμένων περιόδων που ασκήθηκε αποτελεσματική
εξωτερική πολιτική. Είναι αναγκαίο... χθες να ξεκινήσει
δημόσια διαβούλευση προκειμένου να κατοχυρωθεί
αυτή η διαδικασία συνταγματικά και να τεθεί σε
εφαρμογή πριν να είναι αργά. 

Σ η μ ε ί ω μ α  ε κ δ ό τ η

Με Εισαγγελική Διάταξη παραγγέλθηκε η κίνηση ποινικής δίωξης για
κακουργηματική απιστία κατά 6 μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που
είχαν αποφασίσει την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ
στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, μετά από την κατάθεση μηνυτήριας ανα-

φοράς της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου Εργαζομένων Ιονικής

συνέχεια   σελ. 2

σελίδες 4-5

σελ. 11 σελ. 3

Π Ο Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Ω Ξ Η γ ι α  Κα κο υ ρ γ η μ α τ ι κ ή
Απιστία για την επένδυση των 55,5
εκατ.ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK

Συνεχίζουμε ασυμβίβαστα την προσπάθειά μας για την αποκατάσταση της νομιμό-
τητας και την εξυγίανση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι την οριστική δικαίωση των χιλιάδων
ασφαλισμένων μελών του, παρά την απόρριψη του αιτήματός μας για ανάκληση της
προηγούμενης προσωρινής διαταγής που είχε δοθεί στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Στ ις  4 /2  πραγματοποιήθηκε  η  συγκέντρωσηΣτ ις  4 /2  πραγματοποιήθηκε  η  συγκέντρωση
και  πορε ία  των Συλλόγων με  ασφαλισμένακαι  πορε ία  των Συλλόγων με  ασφαλισμένα

μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προς το  Υπουργε ίο  Ερμέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προς το  Υπουργε ίο  Ερ --
γασίας  & Κοινωνικών Υποθέσεων γ ιαγασίας  & Κοινωνικών Υποθέσεων γ ια τηντην

ένταξη του  ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠένταξη του  ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ

Η Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ συμ-
με τ ε ί χ ε στη δ ιαβούλευση επί
του ασφαλιστ ικού νομοσχε-
δίου καταθέτοντας προτάσεις
ρυθμίσεων για τα ασφαλιστικά
θέματα του χώρου της Ιονικής

σελίδες 8-9

Ν Τ Ρ Ο Π Η !Ν Τ Ρ Ο Π Η !
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Μ ε γ ά λ η  ν ί κ η  !Μ ε γ ά λ η  ν ί κ η  !
ΕΦΑΠΑΞ

- Με σκανδαλώδη απόφαση του Προ-
εδρείου του, ο Σύλλογος Συνταξιούχων
παραιτήθηκε από την αγωγή που είχε
κατατεθεί για τη διαχείριση των οικο-
νομικών προηγούμενων διοικήσεων! 

-  Το ΣτΕ απέρριψε τ ις  αναιρέσεις της
τράπεζας στην υπόθεση των καταλογι-
σμών των καθυστερούμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών, ανοίγοντας το δρόμο για
την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ
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Συνέχεια από σελ. 1Συνέχεια από σελ. 1

Η διεθνής συγκυρία 
Αν θέλουμε να συνάγουμε μία ασφαλή εκτίμηση της τωρινής συγκυρίας για τη δια-
μόρφωση εθνικής πολιτικής, η διένεξη με την Τουρκία και η επικίνδυνη αναζωπύ-
ρωση των σχέσεών μας τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να ιδωθεί
μεμονωμένα. Η βασική, διαχρονική αρχή που διαπερνά τις διεθνείς σχέσεις μέσα
στους αιώνες είναι ότι από την αρχαιότητα (όπως πρώτος ανέλυσε ο Θουκυδίδης)
μέχρι σήμερα, οι συγκρούσεις και διεκδικήσεις βασίζονται στις ισορροπίες ισχύος
και συμφερόντων. Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και την αλματώδη
εξέλιξη της τεχνολογίας και πρόσφατα των τηλεπικοινωνιών, το βασικό διακύβευμα
τους δύο προηγούμενους και τον τρέχοντα αιώνα είναι η διαχείριση των πλουτο-
παραγωγικών πηγών και της ενέργειας. Έχει καταστεί πλέον φανερό, ότι ο 21ος αι-
ώνας επιφυλάσσει ραγδαίες εξελίξεις στο παγκόσμιο παιχνίδι ισχύος, με θρυαλλίδα
τις ανακατατάξεις στο θέμα των ενεργειακών δεδομένων: 
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές, αλλά και κλιματικό, περιβάλλον, τις αμέσως
επόμενες δεκαετίες οι συγκρούσεις θα προέλθουν από τη βάση των καινοτομιών πα-
ραγωγής και χρήσης της ενέργειας που θα υποκαταστήσουν τον άνθρακα και το φυ-
σικό αέριο. Ήδη, η Κίνα και η Γερμανία και ακολουθεί κατά πόδας η Ιαπωνία, έχουν
κάνει τεράστιες επενδύσεις στην έρευνα και προηγούνται στην κούρσα των καινο-
τόμων τεχνολογιών, αφήνοντας πίσω τις Η.Π.Α.. Αντίστοιχα, αν δεν σημειωθεί κάποια
κοσμογονική ανακάλυψη τα επόμενα χρόνια, φαίνεται ότι για ένα σημαντικό διά-
στημα στο μέλλον οι υδρογονάνθρακες θα καθορίζουν τη διαμόρφωση πολιτικών
στα παγκόσμια φόρα ενέργειας, όπου τον πρώτο λόγο έχει η Ρωσία, με τις Η.Π.Α. πάλι
να ακολουθούν. 
Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη ότι η «πολύφερνη νύφη» στην κατανάλωση
ενέργειας θα εξακολουθήσει να παραμένει η Ευρώπη και συνεπώς η διοχέτευση των
φυσικών πόρων στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, την Ε.Ε., θα αποτελέσει πεδίο
σύγκρουσης συμφερόντων, έχοντας κατά νου ότι ο ευρωπαϊκός γίγαντας, η Γερμανία,
εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας.

Η πτώση της Υπερδύναμης
Βέβαια, ο ενεργειακός ανταγωνισμός είναι συνυφασμένος με το γεωπολιτικό,
όπου για πρώτη φορά μετά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σημειώνονται
σοβαρές ανακατατάξεις. 
Ο όρος παγκόσμια υπερδύναμη για τις Η.Π.Α. έχει χαραχθεί στο συλλογικό υποσυ-
νείδητο, αφού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μετά από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
(μάλιστα μετά την Πτώση του Τείχους και την παρακμή του αντίπαλου δέους... ξεσά-
λωσαν) επέβαλαν δικτατορίες και καθεστώτα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, είτε
υπονόμευαν κυβερνήσεις οι οποίες είχαν αντιαμερικανικά χαρακτηριστικά. Αυτή η
εξέλιξη πλέον έχει ανατραπεί, με ενδεικτικές τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη λεγό-
μενη «Αραβική Άνοιξη» και τις απανωτές οπισθοχωρήσεις και ήττες των Η.Π.Α.
στην περιοχή.
Το 1989 ζήσαμε την πτώση του “υπαρκτού” σοσιαλισμού. Τότε θεωρήθηκε ότι ήρθε
το λεγόμενο «τέλος της ιστορίας», αλλά τα επόμενα χρόνια διαπιστώσαμε ότι
αυτή η εκτίμηση απείχε από την πραγματικότητα, αφού ο κόσμος συνεχίζει να κι-
νείται και να αλλάζει... Τη νέα, τρέχουσα δεκαετία, πιστεύω ότι θα ζήσουμε την
απώλεια της κυριαρχίας της παγκόσμιας υπερδύναμης Αμερικής. Είναι πλέον γε-
γονός ότι η πρώτη στο κόσμο οικονομία είναι της Κίνας και ότι οι ΗΠΑ χάνουν τη γε-
ωπολιτική τους κυριαρχία σε όλα τα πλάτη και μήκη της υφηλίου. Η υπερδύναμη
στέκεται σε πήλινα πόδια, αφού ούτε οι δικτατορίες πλέον δεν μπορούν να στηρίξουν
τα συμφέροντά της – όπως έγινε τόσες και τόσες φορές τις προηγούμενες δεκαετίες
σπέρνοντας τη φτώχεια και τη δυστυχία σε πολυάριθ-
μες γωνιές του κόσμου... Η υποχώρηση των Η.Π.Α.
ίσως έχει ορισμένες ενθαρρυντικές πτυχές, υπό την
έννοια ότι το βασικό δόγμα της αμερικανικής κυριαρ-
χίας ήταν η πρόκληση περιφερειακών πολέμων για
να αποκομίζει οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. 
Στον πανικό τους οι ΗΠΑ, λόγω της απώλειας της
ηγεμονίας τους, γίνονται άκρως επικίνδυνες αφού
με την αποχώρησή τους δημιουργούν συνθήκες
ανάφλεξης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρό-
σφατη πρωτοφανή δολοφονία ενός ηγετικού στρα-
τιωτικού στελέχους του Ιράν (για πολλούς αναλυτές
το Νο2 σημαντικό ηγέτη της χώρας) που ανάβει το
φιτίλι στις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μεσόγειο, γε-
γονός βέβαια που επηρεάζει και τη χώρα μας. 
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι ανταγωνισμοί ισχύος
έχουν σαν διαχρονικό κανόνα ότι όταν μαλώνουν οι ελέφαντες, την πληρώνουν
τα μυρμήγκια...

«Ανήκομεν εις την... Ελλάδα»
Δυστυχώς, ως είθισται, η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική, τελευταίος τροχός της
αμάξης, έσπευσε να αναφερθεί σε εξόντωση του Ιρανού στρατηγού, όταν όλοι γνω-
ρίζουμε ότι επρόκειτο για μια στυγνή δολοφονία που παραβίασε κάθε αρχή του διε-
θνούς δικαίου και ενώ το κύριο μέρος της ενέργειας που καταναλώνουμε το
αντλούμε από το Ιράν σε πολύ συμφέρουσα τιμή! Η επίσημη θέση της ελληνικής κυ-
βέρνησης έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν και ίσως να πληρώσουμε
πολύ ακριβά αυτήν την τοποθέτηση... Και όλα αυτά, για να κάνουμε... τα “καλά
παιδιά”στις ΗΠΑ και τα χατίρια στη Γερμανία που μας θέλει καθυποταγμένους για
να ελέγχει τη διαχείριση των προσφυγικών ροών προς όφελός της και να κατευνάσει
τις απαιτήσεις για γερμανικές αποζημιώσεις! Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν λάθος
χειρισμοί και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μην υποστούμε σοβαρές
συνέπειες από τις ανακατατάξεις που επίκεινται στο διεθνές γίγνεσθαι. 
Επομένως, θεωρώ αναγκαία την αναδιαμόρφωση του παλαιού (εδώ και τόσες
δεκαετίες, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στον κόσμο...) εθνικού μας δόγματος
«ανήκομεν εις τη Δύση» και την αντικατάστασή του με ένα πλέγμα ενεργειών και
αποφάσεων με πυρήνα το μότο... «ανήκομεν εις την Ελλάδα»! Η θέσπιση ανεξάρ-
τητων οργάνων και η τοποθέτηση των κατάλληλων προσωπικοτήτων και ειδικών
σε θέσεις-κλειδιά, θα πρέπει να συνοδευτεί από μία συνολική, μεθοδική και υπεύθυνη
επανεξέταση της γεωπολιτικής και διπλωματικής μας στρατηγικής και των συμφε-
ρόντων μας, προτάσσοντας πάντοτε την ισχύ της χώρας μας, γιατί πολύ απλά, σε
έναν κόσμο που κινείται με τους κυνικούς κανόνες του ωμού ρεαλισμού, αυτός ακρι-
βώς είναι ο δρόμος για τη διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας και της ειρήνης!

Ο κίνδυνος εξ ανατολών 
Οφείλουμε να μη στρουθοκαμηλίζουμε και να συνειδητοποιήσουμε δυστυχώς ότι οι
χειρισμοί της Τουρκίας στον τομέα αυτό μας έχουν ξεπεράσει και έχουμε μείνει
πίσω από τις εξελίξεις. Η Τουρκία έχει κατορθώσει σε γενικές γραμμές να κρατά στα-
θερή και ενιαία την πολιτική της εδώ και περίπου έναν αιώνα και να διαχειρίζεται τα
εξωτερικά της θέματα με επιτυχία, έχοντας αναβαθμίσει τη διπλωματική της ισχύ. 
Πολλοί βέβαια τονίζουν την ιδιαίτερα ισχυρή γεωπολιτική θέση της Τουρκίας ως φυσικό
σύνδεσμο της Δύσης με την Ανατολή, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να εκβιάζει
προς κάθε κατεύθυνση και να αποκομίζει οφέλη. Ωστόσο, προσωπικά θεωρώ ότι εν όψει
των διεθνών ανακατατάξεων που αναμένονται, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας είναι ή
μπορεί να καταστεί με τους κατάλληλους χειρισμούς ακόμα πιο ισχυρή, αρκεί να ξεπε-
ράσουμε την ανεπάρκεια και αδυναμία διαμόρφωσης μία ενιαίας, πολύπλευρης και σύν-
θετης εξωτερικής πολιτικής, που θα μας επιτρέψει με τις αναγκαίες επιδιώξεις και
ισχυρισμούς να αναβαθμιστούμε σημαντικά ως παράγοντας στο διεθνές περιβάλλον.
Μία από τις ελάχιστες θετικές ενέργειες της ελληνικής διπλωματίας εδώ και χρόνια,
είναι ότι κατόρθωσε με συνετή πολιτική να προσεγγίσει τους βόρειους γείτονές μας
και τουλάχιστον μοιάζει να έχει ανακοπεί ο κίνδυνος από τα βόρεια σύνορά μας, που
παραδοσιακά μας δημιουργούσαν προβλήματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε
να κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις
σχέσεις μας με τους βόρειους γείτονές μας, ώστε να έχουμε στραμμένη την προσοχή
μας αποκλειστικά στον κίνδυνο εξ ανατολών. 
Ο Μεγαλοϊδεατισμός της Τουρκίας και του «νεοσουλτάνου» δημιουργεί ένα επικίν-
δυνο πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να ισορροπήσουμε. Αφού η Τουρκία απέτυχε
να ελέγξει την Αραβική Άνοιξη και με την καταστροφή του ISIS τον οποίο στήριξε, επι-
χείρησε να ελέγξει την κατάσταση στη Συρία και τις γειτονικές χώρες μέσω των Η.Π.Α.
και τώρα επιδιώκει να διαμορφώσει μία στρατιωτική συμμαχία περικύκλωσης της
Ελλάδας από το νότο με χώρες όπως η Λιβύη, η Αλγερία και η Τυνησία. Σίγουρα είναι
σημαντικό ότι μετά την ανατροπή της κυβέρνησης των Αδελφών Μουσουλμάνων, βρί-
σκεται σε σφοδρή αντιπαράθεση με την Αίγυπτο, τον παραδοσιακό ηγέτη του αραβικού
κόσμου, ενώ απαιτείται η άμεση αποκατάσταση των σχέσεών της χώρας μας με τη
Συρία που έχει σφοδρή αντιπαλότητα με την Τουρκία.  
Η σύναψη συμφωνίας για τον αγωγό East Med με Κύπρο και Ισραήλ, είναι μία θετική
εξέλιξη, αλλά παραμένει μία μεμονωμένη ενέργεια και η υλοποίησή του σε αβεβαι-
ότητα, διότι δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, ενώ διατηρώ επιφυλάξεις για τη
συμμετοχή της Ιταλίας, που χωρίς αυτή δεν θα έχει βιωσιμότητα και λειτουργικότητα
το όλο εγχείρημα... Επιπλέον, θεωρώ ότι στο εξαιρετικά πολύπλοκο διεθνές γίγνεσθαι,
μία μικρή χώρα σαν την Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να αποκλείει συνεργασίες και

συμμαχίες και επομένως, αφενός μεν καλό είναι να δια-
τηρούμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά αφετέρου
δε, είναι επίσης σημαντικό να επανέλθουμε στη
χρυσή περίοδο της δεκαετίας του ’80, όταν διατη-
ρούσαμε προνομιακές σχέσεις με τον αραβικό
κόσμο και ιδιαίτερα τις χώρες νότια της πατρίδας μας. 
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως στόχος του Ερντογάν
είναι τα ενεργειακά της ανατολικής Μεσογείου και
η εδραίωση των ερευνών στην ευρύτερη περιοχή.
Με «αέρα στα πανιά» του από τη συριακή εκστρατεία
- που βέβαια τείνει να εξελιχθεί σε ανοιχτή πληγή για
τους γείτονες - στρέφεται στην Ανατολική Μεσόγειο,
προκειμένου να καταστήσει σαφές σε όλους ότι στο
χώρο αυτό «δουλειές» χωρίς την Τουρκία δεν γίνονται.
Απαιτείται μεγαλύτερη ενασχόληση της ίδιας της Ελ-

λάδας με τη Μέση Ανατολή και όχι «μέσω αντιπροσώ-
πων» στο Τελ Αβίβ και το Κάιρο. 

Καθοριστικές οι εξελίξεις στη Λιβύη
Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ καθοριστικές τις εξελίξεις στη Λιβύη για τα συμφέροντά
μας. Οι γείτονες επιβουλεύονται εδώ και χρόνια την ακεραιότητα της χώρας μας και
σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο η Λήμνος και το Καστελόριζο βρίσκονται σε κίνδυνο... 
Να υπενθυμίσω ότι ένα από τα θετικά σημεία του παρελθόντος ήταν το άνοιγμα διαύ-
λου σχέσεων με τη Ρωσία, η οποία κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή και συνεπώς είναι επι-
τακτική ανάγκη η αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας. Επομένως, αφήνοντας
πίσω κωλύματα του παρελθόντος, να κοιτάξουμε αποκλειστικά το εθνικό μας συμφέ-
ρον και με δυναμικές ενέργειες - επιτέλους- να συνταχθούμε με τον άξονα Ρωσίας και
Αιγύπτου για την αναχαίτιση των τουρκικών επεκτατικών ενεργειών. Το μνημόνιο Λι-
βύης-Τουρκίας δυστυχώς θα συνεχίσει να μας προκαλεί προβλήματα και στόχος μας
θα πρέπει είναι η οικονομική απομόνωση της Λιβύης που μπορούμε να πετύχουμε μέσα
και από τους μηχανισμούς της Ε.Ε..

Η ισχύς... εν τη ενώσει!
Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη περίοδο για τις παγκόσμιες και περιφερειακές εξελίξεις
στο ισοζύγιο ισχύος, η οποία θα ενταθεί το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να έχουμε
καθαρή στόχευση και ικανούς αξιωματούχους για να τη φέρουν εις πέρας προκειμένου
να βγούμε αλώβητοι ενώπιον της απρόβλεπτης γεωπολιτικής τρικυμίας που επίκειται. 

Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα; Η εξίσωση είναι δύσκολη… Υπάρχουν τρόποι

ώστε η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στην πολύπλοκη κατάσταση που έχει δημι-

ουργηθεί. Όμως, για να κατορθωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, θα πρέπει επιτέλους

να υπάρξει οργάνωση, πολιτική οξυδέρκεια, ομόνοια και σύμπνοια.     

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Η  π α ρ α κ μ ή  τ η ς  Υ π ε ρ δ ύ ν α μ η ς  κ α ι  η  δ ι ά ν υ σ η  τ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  Η  π α ρ α κ μ ή  τ η ς  Υ π ε ρ δ ύ ν α μ η ς  κ α ι  η  δ ι ά ν υ σ η  τ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  
α π ό  τ ο  « Α ν ή κ ο μ ε ν  ε ι ς  τ η  Δ ύ σ η »  σ τ ο . . .  « Α ν ή κ ο μ ε ν  ε ι ς  τ η ν  Ε λ λ ά δ α »α π ό  τ ο  « Α ν ή κ ο μ ε ν  ε ι ς  τ η  Δ ύ σ η »  σ τ ο . . .  « Α ν ή κ ο μ ε ν  ε ι ς  τ η ν  Ε λ λ ά δ α »
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Με τις υπ’αριθμ. 1207/2019 και 1208/2019 το ΣτΕ απέρριψε αμετάκλητα
τις αναιρέσεις που είχε ασκήσει η τράπεζα εναντίον των αποφάσεων του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για πράξεις καταλογισμού καθυστερούμε-
νων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών, ανοίγοντας το δρόμο
για το μείζονα στόχο της Ιονικής Οικογένειας για την καταβολή ολόκληρου
του εφάπαξ βάσει των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ σε όλους
τους Ιονικάριους, μέχρι την αποχώρηση από την ALPHA BANK του τε-
λευταίου εργαζομένου προερχομένου από την Ιονική!

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Ό
λοι γνωρίζετε το μεγάλο αγώνα που έχει δώσει με υπευθυνότητα η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ σε όλους τους προερχό-
μενους από την Ιονική. Μακριά από τυμπανοκρουσίες, εξετάσαμε εξονυχιστικά

την υπόθεση με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους και κινηθήκαμε πο-
λυεπίπεδα για την επίτευξη του μείζονος στόχου της Ιονικής Οικογένειας. Πλέον,
έπειτα από πολυετή προσπάθεια, μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι οι ενέρ-
γειες του Συλλόγου μας έχουν στεφθεί από επιτυχία και οδεύουμε προς την υλο-
ποίηση του στόχου μας!
Σε πρώτη φάση έχουμε ήδη πετύχει μία σημαντική θετική αναπροσαρμογή του
εφάπαξ που λαμβάνουν οι Ιονικάριοι με βάση το υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξό-
πουλου που εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. .
Μετά και από τις ανωτέρω τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν τους κατα-
λογισμούς καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών και αφού
ακολουθήσουν και διευθετηθούν ορισμένες τυπικές δικαστικές διαδικασίες, πι-
στεύουμε ακράδαντα ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα κατορθώσει να υλοποιήσει το
στόχο απόδοσης πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους!

Κρατάει χρόνια αυτή η υπόθεση...
Για να πάρουμε εν συντομία τα πράγματα από την αρχή, το κουβάρι της υπόθεσης
του εφάπαξ άρχισε να ξετυλίγεται μετά την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ, όταν η τρά-
πεζα δεσμεύτηκε σε κοινό μνημόνιο με την υπογραφή του αείμνηστου τότε Υπουρ-
γού Εργασίας κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, του τότε Γενικού Διευθυντή της τράπεζας
κ. Δημητρίου Μαντζούνη και των εκπροσώπων των Συλλόγων Εργαζομένων Ιονικής
και Alpha Bank κκ. Σαράντου Φιλιππόπουλου και Τάσου Γκιάτη, αντίστοιχα, να ανα-
λάβει την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας της Ιονικής, μέχρι την
αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου προερχομένου εκ της Ιονικής.
Δυστυχώς, πολύ σύντομα, τόσο ο κ. Μαντζούνης όσο και ο εκπρόσωπος του εργο-
δοτικού συνδικαλισμού κ. Γκιάτης υπαναχώρησαν από τη δέσμευση της μετατροπής
του ΤΑΠΙΛΤ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ με την εγγύηση της τράπεζας για την καταβολή του
εφάπαξ.
Έκτοτε ο Σύλλογός μας ξεκίνησε έναν ανένδοτο αγωνιστικό και δικαστικό μαραθώνιο
για να μας αποδοθεί το πλήρες εφάπαξ, σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση της τράπεζας.

- Οι πρώτοι καρποί των ενεργειών μας
Η πρώτη μας μεγάλη επιτυχία ήταν η σημαντική θετική αναπροσαρμογή του εφά-
παξ που λαμβάνουν οι Ιονικάριοι με βάση το υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξόπου-
λου για τις υψηλότατες εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που κατέβαλαν, το οποίο
εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να αποδίδεται υψηλότερο
εφάπαξ 20-50% στους ασφαλισμένους της Ιονικής, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας
στην τράπεζα και το ύψος κρατήσεων κάθε ασφαλισμένου.
Προηγουμένως, για να είναι δυνατή η υλοποίηση του εγχειρήματός μας, ο Σύλλογός
μας είχε αναθέσει και αναλάβει πλήρως το κόστος πραγματοποίησης αναλογιστικής
μελέτης, την οποία παραχωρήσαμε με δωρεά στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Αυτή η ενέργειά μας ήταν
κομβικής σημασίας προκειμένου να έχει το ταμείο στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία
που αξιολογήθηκαν στη συνέχεια από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ήταν επιτα-
κτική ανάγκη να ολοκληρωθεί λόγω της παρατεταμένης αναβλητικότητας του Υπουρ-
γείου να αναλάβει αυτήν την υποχρέωση.

- Αποφασιστικής σημασίας οι καταλογισμοί της περιόδου 2004-2005
Επιπλέον, η εν λόγω αναλογιστική μελέτη αποτέλεσε και ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο για
τη διεκδίκηση της καταβολής των καταλογισμών για μη καταβληθείσες εισφορές πα-
ρελθόντων ετών, οι οποίοι είχαν συνταχθεί και υλοποιηθεί προσωπικά την περίοδο
2004-2005 από τον τότε Διευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ και νυν Γενικό Γραμματέα του Συλ-
λόγου μας συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο και είχαν ψηφιστεί από τον τότε Πρόεδρο
του Δ.Σ. του ταμείου συνάδελφο Νικόλαο Κάβουρα και τα μέλη του Δ.Σ. συναδέλ-
φους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Γιάννη Χρυσικό.
Μάλιστα, προηγουμένως είχαν καταλογιστεί για τον ίδιο λόγο 39.800.000 ευρώ σε
βάρος της τράπεζας, τα οποία κατέβαλε με εξωδικαστικό συμβιβασμό. Από αυτά τα
χρήματα καταβλήθηκε πλήρες εφάπαξ σε συναδέλφους που είχαν προσφύγει για την
αντισυνταγματικότητα των περικοπών στο εφάπαξ του Νόμου Σιούφα.
Δυστυχώς βέβαια, η υλοποίηση των καταλογισμών από το συνάδελφο Αλεξόπουλο
είχε ως συνέπεια την εκδικητική απομάκρυνσή του από το ταμείο. Γνωρίζοντας ότι θα
προέκυπταν νέες καταλογιστικές πράξεις, τις οποίες θα είχε τη δυνατότητα να υλο-
ποιήσει ο συνάδελφος Αλεξόπουλος, με την απομάκρυνσή του προσπάθησαν και δυ-
στυχώς πέτυχαν να εμποδίσουν την υλοποίηση νέων καταλογισμών, καθώς η επόμενη
διοίκηση και η διάδοχη διευθύντρια δεν προχώρησαν τους καταλογισμούς, με αποτέ-
λεσμα να χαθεί ένα σημαντικό ποσό που θα έπρεπε να είχε απαιτηθεί από την τρά-
πεζα. Παράλληλα, θέλησαν να κάνουν επίδειξη ισχύος για να μας τρομοκρατήσουν και
να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας.
Αυτό βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί και σε συνεργασία με τους νομικούς και
ασφαλιστικούς μας συμβούλους, ξεκινήσαμε ένα μαραθώνιο, πολυετή αγώνα για την
υπόθεση των καταλογισμών που σημαδεύτηκε από διαρκείς υποσχέσεις που αθετή-
θηκαν και παρελκυστικές ενέργειες από το νομικό επιτελείο της τράπεζας.

.Η τράπεζα πληρώνει “χρυσό”
το τίμημα της αδιαλλαξίας της

Με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ η τράπεζα στο εξής δεν μπορεί να συνεχίσει στο
δρόμο της υπεκφυγής και θα πρέπει να αντιμετωπίσει ευθέως το ζήτημα.
Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε την απόλυτα λανθασμένη επιλογή της διοίκησης της
τράπεζας να μην απαντήσει στις εκκλήσεις μας για να βρεθεί λύση κοινή συναινέσει
σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα και να τηρήσει – έστω και με χαρακτηριστική καθυστέρηση
- τη ρητή δέσμευσή της για την κάλυψη των εφάπαξ των προερχομένων εκ της Ιο-
νικής. Η διοίκηση της τράπεζας δεν εξέτασε ποτέ με σοβαρότητα τις προτάσεις μας, με
αποτέλεσμα να έχει εμπλακεί σε έναν κύκλο άγονων και ανούσιων νομικών ενερ-
γειών, επιβαρύνοντας εν τέλει την τράπεζα με περιττά νομικά έξοδα και καταλογι-
σμούς που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που απαιτείται για την απόδοση
πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους:
- Τα χρήματα που έχουν εκδικαστεί στο Εφετείο αυτήν τη στιγμή είναι 19.182.182,00 €.
Μαζί με τα χρήματα που αναμένεται να εκδικαστούν λόγω του δεδικασμένου στις δύο
εναπομείνασες υποθέσεις, θα φτάσουν συνολικά τα  21.686.457 ευρώ και θα πρέπει να
καταβληθούν άμεσα, όταν, σύμφωνα με την εταιρία “Prudential” που είχε διενεργήσει
σχετική μελέτη για λογαριασμό του Συλλόγου  μας την οποία δωρίσαμε στο Ταμείο, τα
χρήματα που απαιτούνται για απόδοση πλήρους εφάπαξ στους προερχόμενους
από την Ιονική είναι λιγότερα και θα καταβάλλονταν σε βάθος 20ετίας. Αυτές είναι οι
συνέπειες των ολέθριων επιλογών της διοίκησης Μαντζούνη!

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή 
ολόκληρου του εφάπαξ στους Ιονικάριους 

- Η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών θα χρειαστεί χρόνο 
Πλέον, οι εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ ανοίγουν το δρόμο για διεκδίκηση της από-
δοσης ολόκληρου του εφάπαξ στους συναδέλφους της Ιονικής, δικαιώνοντας από-
λυτα τη στρατηγική που επιλέξαμε, τις ενέργειές μας και την επιμονή μας στο
πλάνο μας, έχοντας να αντιμετωπίσουμε και την απαράδεκτη, παρελκυστική στάση
της τράπεζας.
Οι υποθέσεις των καταλογισμών είχαν χωριστεί σε 6 εκδικάσεις, εκ των οποίων έχουν
ήδη εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (με θετική έκβαση) οι 4. Στη συνέχεια,
για να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι 2 εναπο-
μείνασες εκδικάσεις. Στη μία αναμένεται σύντομα θετική απόφαση και θεωρούμε ότι η
τράπεζα, έχοντας αντιληφθεί το αδιέξοδο των επιλογών της, είναι πιθανόν να παραι-
τηθεί από την τελευταία εκδίκαση και επομένως θα κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα.

Στο κενό οι νέες, απαράδεκτες, 
παρελκυστικές μεθοδεύσες της τράπεζας 

Μετά από τη μεγάλη νίκη του Συλλόγου μας και την ήττα της τράπεζας που
σηματοδότησαν οι εν λόγω αποφάσεις, οι διοικούντες την τράπεζα έχασαν το
έδαφος κάτω από τα πόδια τους και αντί να συμμορφωθούν με τη νομιμό-
τητα, τη λογική και το δίκαιο, επιχείρησαν νέες, απαράδεκτες, παρελκυστικές
μεθοδεύσεις!
- Δεν πέρασε η προσπάθεια μείωσης των επιδικασθέντων ποσών
Τώρα βέβαια, που έχασαν οριστικά το παιχνίδι σε νομικό επίπεδο, οι λειτουργοί της
τράπεζας που διαχειρίστηκαν την υπόθεση με ζημιογόνο τρόπο για τα συμφέροντά
της, επιδίωξαν με απαράδεκτες μεθοδεύσεις την αφαίρεση των προσαυξήσεων που
έχουν συνυπολογιστεί στο επιδικασθέν ποσό και αφορούν μη καταβληθείσες ει-
σφορές πλέον των δύο δεκαετιών!
Διαμηνύσαμε στη διοίκηση της τράπεζας και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να εγκαταλεί-
ψουν τις παρασκηνιακές ενέργειές τους για τη διαγραφή τμήματος του επιδικα-
σθέντος ποσού! Είμαστε βέβαιοι ότι οι νομικοί σύμβουλοι του ταμείου που έχουν
χειρισθεί την υπόθεση θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και δε θα ανεχθούν
υποδείξεις και πιέσεις, ενώ εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπαναχω-
ρήσουμε ούτε βήμα από όσα δικαιούμαστε και έχει αποδεχτεί πλέον και η ελληνική
δικαιοσύνη!
Μάλιστα, όπως προαναφέραμε, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη ότι εκκρεμούν περαιτέρω
υποχρεώσεις της τράπεζας για μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων
ετών, εκ των οποίων ορισμένες έχουν παραγραφεί λόγω της ανυπαρξίας των επόμενων
διοικήσεων και της άγνοιας της διευθύντριας που τοποθετήθηκε μετά την απομά-
κρυνση του συνάδελφου Αλεξόπουλου από τη διοίκηση του ταμείου. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ διερευνά ποιες από αυτές μπορούν ακόμα να διεκδικηθούν προκειμένου να
προχωρήσουμε σε νέες καταλογιστικές πράξεις.
Επομένως, καλούμε τη νέα διοίκηση της τράπεζας να διαχωρίσει τη θέση της από
τη διαχείριση της εποχής Μαντζούνη σε αυτή τη μείζονα υπόθεση, να αφήσει πίσω
τις απαράδεκτες, παρελκυστικές πρακτικές και μεθοδεύσεις που ζημίωσαν την τρά-
πεζα και επιτέλους να συμμορφωθεί με το δίκαιο και τη νομιμότητα, προχωρώντας
με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, στην καταβολή του συνόλου του επι-
δικασθέντος ποσού από το Διοικητικό Εφετείο!

Συνάδελφοι,

Για όλους εμάς στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ η υπόθεση του εφάπαξ
αποτελεί θέμα ζωής και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνα-
τόν και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο μέχρι την τελική δικαίωσή μας!

Υ.Γ. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προχώρησε με αποφασιστικότητα την υπόθεση του εφάπαξ,
απέναντι σε εχθρούς και «φίλους», παρά τις αντιδράσεις ορισμένων που παριστά-
νουν τους συναδικαλιστές εντός της Ιονικής Οικογένειας και μάλιστα ειρωνεύονταν
τις προσπάθειές μας και μιλούσαν για «παραμύθια». Ο κ. Κολλάτος και οι συν αυτώ,
που υπονόμευσαν τις προσπάθειές μας, σήμερα είναι εξαφανισμένοι, όπως συμβαίνει
πάντα στους αγώνες για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συναδέλφων...

Μ ε γ ά λ η  ν ί κ η  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς  κ α ι  ό λ ω ν  τ ω ν  Ι ο ν ι κ ά ρ ι ω νΜ ε γ ά λ η  ν ί κ η  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς  κ α ι  ό λ ω ν  τ ω ν  Ι ο ν ι κ ά ρ ι ω ν
- Το ΣτΕ απέρριψε  τ ις  αναιρέσε ις  της  τράπεζας  στην  υπόθεση των καταλογισμών των καθυστερού-
μενων ασφαλιστ ικών ε ισφορών,  ανοίγοντας  το  δρόμο γ ια  την  καταβολή ολόκληρου του  εφάπαξ
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Συνάδελφοι, 

Γνωρίζετε ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ασχολείται πάντοτε με υπευθυνό-
τητα με όλα τα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους μας και συνο-
λικά το χώρο της Ιονικής και του κλάδου μας. Τα έμπειρα στελέχη του
Συλλόγου μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας
συμβούλους επεξεργάζονται όλα τα θέματα που αφορούν τους συνα-
δέλφους μας, τις διεκδικήσεις, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους
και τα προωθούμε με τον πλέον έγκυρο και υπεύθυνο τρόπο, με απο-
τέλεσμα τις δεκάδες επιτυχείς ενέργειές μας προς όφελος της Ιονικής
Οικογένειας. 

Μετά την επίσημη έκδοση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το
οποίο βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή
7/2/2020, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι το μελέτησαν και το επε-
ξεργάστηκαν ενδελεχώς.
Δυστυχώς, το νομοσχέδιο δεν περιλάμβανε διατάξεις που να ρυθ-
μίζουν σοβαρά θέματα που προέκυψαν στο καθεστώς συνταξιο-
δότησης ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΠΙΛΤ οι οποίοι
συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ALPHA
BANK.

Έχοντας βεβαίως καταγράψει τα σοβαρά ασφαλιστικά ζητήματα που
αφορούν τους συναδέλφους μας, συμμετείχαμε στη διαδικασία της
διαβούλευσης, καταθέτοντας επίσημα τις παρατηρήσεις μας που
αφορούν όλους τους συνταξιούχους του δικού μας ταμείου ΤΑΠΙΛΤ και
ιδιαίτερα αυτούς που έχουν αποχωρήσει με εθελούσιες εξόδους από
το 2014 μέχρι σήμερα και έχουν διαφοροποιηθεί τα ασφαλιστικά τους
δεδομένα.

Για αυτό το λόγο, αποστείλαμε την ακόλουθη υπ’αριθμ. 2-3/2/20 επι-
στολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων:

Η  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ
συμμετ ε ί χ ε στη δ ιαβού-
λευση επί του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου καταθέτοντας
προτάσε ις  ρυθμίσεων γ ια
τα ασφαλιστ ικά θέματα του
χώρου της Ιονικής

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συνάδελφοι Νίκος
Αλεξόπουλος και Μαρία Φιλιπποπούλου, βρίσκονται πάντοτε στις επάλ-
ξεις για οποιοδήποτε ασφαλιστικό θέμα απασχολεί τους συναδέλφους και
συνέταξαν την επιστολή με τις παρατηρήσεις και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
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Επιπλέον, συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας και
ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας στο εξειδικευμένο πεδίο
“Άρθρο 103 - Ειδικές Διατάξεις” της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, στο σύν-
δεσμο http://www.opengov.gr/minlab/?p=4425 .
Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο θα εισακούσει τα δίκαια αιτήματά μας που
επεξεργάστηκαν με προσήλωση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα οι ασφαλι-
στικοί μας σύμβουλοι και θα συμπεριλάβει τις προτεινόμενες διατάξεις στο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει αποτύχει να
ρυθμίσει αυτά τα σοβαρά ασφαλιστικά θέματα.
Σε κάθε περίπτωση, να παραμένετε συντονισμένοι με την ιστοσελίδα μας, προκει-
μένου να ενημερωθείτε πρώτοι και υπεύθυνα για την εξέλιξη και αυτού του θέματος
που κίνησε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Ένας «Σύλλογος – φάντασμα»Ένας «Σύλλογος – φάντασμα»

Σ
το «Σύλλογο – φάντασμα των Βοηθηματούχων
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ», έχουμε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν.

Πολλοί αναρωτιούνται για την ύπαρξή του, αφού έχει

αρχίσει να λαμβάνει διαστάσεις ανεκδότου ανάμεσα στους

συναδέλφους της Ιονικής...

Ο κύριος Βέργος είναι Πρόεδρος στο άυλο σωματείο με τη

μηδενική δραστηριότητα και λειτουργία. Και βέβαια, αν

επρόκειτο απλά για ένα κακόγουστο αστείο, δεν θα έτρεχε και

τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι οι ελάχιστες ενέργειες που έχει κινήσει ο «Σύλλογος –

φάντασμα», δυστυχώς στρέφονται εναντίον των συμφερόντων των συναδέλφων!

Επειδή, όμως, τελικά όλοι παροικούμε στην Ιερουσαλήμ και λίγο-πολύ ξέρουμε τι συμ-

βαίνει και τι αντιπροσωπεύει ο καθένας, εν όψει την επικείμενων εξελίξεων στο Σύλ-

λογο Συνταξιούχων τονίζουμε και δεσμευόμαστε προς όλους τους συναδέλφους ότι

τόσο στα του οίκου μας, όσο και σε όλους τους Συλλόγους των συνταξιούχων του

χώρου μας, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος από ορκωτούς λογιστές των πεπραγμένων

των διοικήσεων του παρελθόντος, γιατί εν τέλει η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει

μόνο να φαίνεται, αλλά και να είναι τίμια!!

Δ ο ύ ρ ε ι ο ς . . .  Β έ ρ γ ο ς  Δ ο ύ ρ ε ι ο ς . . .  Β έ ρ γ ο ς  
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Β
έβαια, η υπόθεση αυτή δεν είναι καθόλου

μα καθόλου αστεία.  Η παρουσία του κ.

Βέργου έχει δηλητηριάσει τα συλλογικά

ζητήματα του χώρου μας και έχει επιφέρει

μόνο προβλήματα με τον επιζήμιο ρόλο του.

Οι συνάδελφοί μας μάς καταγγέλλουν εδώ και

χρόνια ότι παρενοχλούνται διαρκώς από τον

εν λόγω κύριο, ο οποίος τους ζητά επίμονα ενί-

σχυση υπέρ του «Συλλόγου Βοηθηματούχων»

(ή καλύτερα «Σύλλογος-φάντασμα», όπως είναι

πιο γνωστός..).

Μάλιστα, αρκετοί συνάδελφοι είτε λόγω άγνοιας είτε επειδή θέλουν να τον... ξεφορ-

τωθούν, του πιστώνουν πράγματι στο λογαριασμό τα 10 ευρώ που απαιτεί για ει-

σφορά στο “Σύλλογο-φάντασμα”... Ωστόσο, συνάδελφοι, ο κύριος αυτός δε θα

πρέπει να αντιμετωπίζεται με χαλαρότητα, αφού έχει λειτουργήσει επανειλημμέ-

νως ως Δούρειος Ίππος αντίθετων συμφερόντων στην υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Από την αρχή του δικαστικού μας αγώνα για την επικουρική μας σύνταξη, η μόνιμη

αποστροφή των δικηγόρων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι... «Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν να
δεχτείτε το αίτημα των συνταξιούχων, αφού οι συγκεκριμένοι επιδιώκουν να ανεβά-
σουν τις συντάξεις στα 900 ευρώ, που θα σημάνει την οριστική οικονομική κατα-
στροφή του Ταμείου;;».

Βέβαια, οι κύριοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλοι εμείς που αγωνι-

ζόμαστε για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης ζητώντας την ένταξη του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, δεν έχουμε καμία σχέση με τον κ. Βέργο, τους συν αυτώ

και τις επιδιώξεις τους, αλλά τους βολεύει να χρησιμοποιούν τους παραλογι-

σμούς του ενώπιον του δικαστηρίου...

- Σ τ ο ν  κ ό σ μ ο  τ ο υ . . .
Δυστυχώς, από όσο έχουμε πληροφορηθεί, ο κ. Βέργος διακινεί δικόγραφα μέσα από

τα οποία διεκδικεί και επιδιώκει την επάνοδο των συντάξεων  στα 900 ευρώ, καθώς

και να δοθεί το σύνολο των αναδρομικών της περιόδου που μεσολάβησε από τη μεί-

ωση των συντάξεων στους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Επειδή καλό είναι να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας, αλλά πρέπει να... πατάμε

στη γη και να ενεργούμε με βάση το κοινό καλό όλων των ασφαλισμένων, αφού μά-

λιστα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο χιλιάδων ασφαλισμένων στο

οποίο ακόμα ασφαλίζονται εν ενεργεία συνάδελφοι... ειλικρινά υπάρχει έστω και

ένας  συνάδελφος με κοινή λογική που να πιστεύει ότι πρέπει και μπορεί να ευο-

δωθεί μία αγωγή με αυτό το περιεχόμενο, η οποία θα επιφέρει την οριστική διά-

λυση του Ταμείου;;;;;

Μόνο κάποιος με απουσία ορθής κρίσης, κοινώς... στον κόσμο του, μπορεί να έχει τέ-

τοιες προσδοκίες. Εμείς ποτέ δεν έχουμε ενστερνιστεί τέτοιου είδους ακραίες λογικές

και πρακτικές και έχουμε διαχωρίσει εξ αρχής τη θέση μας από αυτές, τονίζοντας ότι

οι ενέργειές μας για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ αποσκοπούν ακριβώς

στη διάσωση και κατοχύρωση της επικουρικής σύνταξης για ΟΛΟΥΣ τους συντα-

ξιούχους και εργαζόμενους ασφαλισμένους του επικουρικού μας Ταμείου.

Τονίζουμε σε όσους συνάδελφους έχουν συνυπογράψει το συγκεκριμένο δικό-

γραφο (πιθανώς με καλές προθέσεις αφού δε γνώριζαν καλά την υπόθεση), ότι είναι

προς όφελος των ιδίων και συνολικά των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να παραι-

τηθούν ΑΜΕΣΑ, γιατί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχει κινήσει ο κ. Βέργος μόνο

ζημία επιφέρει στη βασική μας επιδίωξη για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑEΠ...

Γιάννης κερνάει ,  
Γιάννης πίνει !

Σ
ε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. του

Συλλόγου Συνταξιούχων οι

σύμβουλοι της παράταξης «ΙΟ-

ΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» έχουν συνηθίσει με

το... φακίρη κ. Κολλάτο, αφού εκτός

των θεμάτων της πάντοτε ελλιπούς

ημερήσιας διάταξης, στα «διάφορα»

μπορεί να εμφανίσει ό,τι του κατέβει! 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 14ο Δ.Σ. της 6/12/19, που στην ημερήσια διάταξη δεν

υφίστατο θέμα παραίτησης από την αγωγή που είχε καταθέσει ο Σύλλογος μετά το

επιβαρυντικό για τη διοίκηση της περιόδου 2012 - 2015 πόρισμα των ορκωτών

ελεγκτών, προκειμένου να διεκδικήσει τη ζημιά που υπέστη από τον κ. Βέργο και τους

συνεργάτες του. 

Προφανώς ο... φακίρης δε θεώρησε αρκετά «σημαντική» την παραίτηση του Συλ-

λόγου από τη διεκδίκηση που είχε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,

ώστε να το θέσουν ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ. και για

αυτό το συζήτησαν με τα «διάφορα θέματα»! Τα σχόλια περιττεύουν...

Ενώ λοιπόν ολοκληρωνόταν η διαδικασία της συνεδρίασης, ξαφνικά ο κ. Κολλάτος

ανέφερε ότι έπρεπε να συζητηθεί και η παραίτηση που είχε καταθέσει ο Σύλλογος

Συνταξιούχων από την αγωγή εναντίον της διοίκησης εκείνης της περιόδου των κκ.

Ντίνου, Βέργου κ.λπ. για τη ζημία που είχε υποστεί ο Σύλλογος (βλ. αναλυτικά σελ.11). 

Όπως ήταν φυσικό, τα μέλη της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» αντέδρασαν,

καθώς δεν είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα να μη συμπεριλαμβάνεται

στην ημερήσια διάταξη και να συζητείται «στο πόδι» στο τέλος της συνεδρίασης!

Ο κ. Κολλάτος επέμεινε να το συζητήσουν και μάλιστα γνωστοποίησε ότι η κ. Καρα-

δελή είχε αποστείλει επιστολή στην οποία εξέφραζε την αντίθεσή της στην παραίτηση

από την αγωγή (την οποία δεν μπήκε στο κόπο να διαβάσει ο κ. Κολλάτος παρά το

γεγονός ότι του ζητήθηκε...). 

Εν τέλει, οι κκ. Κολλάτος, Προκόπης, Μπάφης και Βέργος (ο οποίος βέβαια είναι

από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην περίοδο για την οποία είχε κατατεθεί

αγωγή!) ψήφισαν την παραίτηση από την αγωγή. Εδώ πλέον βρίσκει την απόλυτη

εφαρμογή της η λαϊκή ρήση για τον κ. Βέργο «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει», αφού

ο ίδιος ψήφισε την παραίτηση του Συλλόγου από την αγωγή στην οποία εμπλέ-

κεται... Για μία ακόμα φορά, τα σχόλια περιττεύουν... 

Δυστυχώς, αυτή η εξέλιξη είχε προδιαγραφεί από τη στάση που είχε κρατήσει το Προ-

εδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων υπό τον κ. Κολλάτο από την πρώτη στιγμή. Ο κ.

Κολλάτος είχε εναποθέσει την υπόθεση στις καλένδες, τα πάντα γύρω από την αγωγή

γίνονταν με απόλυτη μυστικοπάθεια, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των μελών

του Δ.Σ. της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», το Προεδρείο έχει βάλει το πόρισμα στα

συρτάρια και τώρα είχε φτάσει η ώρα για το «τελικό χτύπημα» με την παραίτηση από

την αγωγή – πάντα με τη σύμπραξη του εμπλεκόμενου κ. Βέργου. Βλέποντας όλες

αυτές τις μεθοδεύσεις, ούτε που θέλουμε να φανταστούμε τι γίνεται στο «Σύλ-

λογο-φάντασμα» του κ. Βέργου...

Γκλαβοπουλο...σιωπή!

Β
έβαια, η έκπληξη
της συγκεκριμένης
υπόθεσης ήταν η

κ. Γκλαβοπούλου, που
ενώ συνήθως είναι λαλί-
στατη, στο συγκεκριμένο
Δ.Σ. απουσίαζε. Και ας δε-
χτούμε ότι είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις, δε
θα έπρεπε ως μέλος του Δ.Σ. με το αξίωμα της
Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως να κατα-
θέτει την άποψή της σε ένα τόσο σημαντικό
θέμα και όχι βέβαια να τηρεί σιγήν ιχθύος (σε
αντίθεση μάλιστα με τη συνήθη τακτική της);
Κυρία Γκλαβοπούλου, όταν ο Σύλλογος απο-
φασίζει για σημαντικά θέματα για το κύρος
του Συλλόγου και τα συμφέροντά του και
ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τη συνε-
δρίαση, δεν παριστάνει ότι… δεν είδε, δεν
άκουσε, δε γνωρίζει, αλλά οφείλει απέναντι
στον εαυτό του και τους συναδέλφους του
να παίρνει θέση και όχι να κρύβεται και να
αποσιωπά το θέμα. 
Αν δεν πάρετε δημοσίως θέση, ουσιαστικά
θα σημαίνει ότι συντάσσεστε με την από-
φαση για την παραίτηση από την αγωγή!

Τ
ελικά, δεν πολυκαταλάβαμε γιατί παραιτήθηκε η
κ. Καραδελή από το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιού-
χων, όπως γνωστοποίησε ο κ. Κολλάτος κατά τη

διάρκεια της συζήτησης για την παραίτηση από την
αγωγή για το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών, αναφέ-
ροντας ότι η κ. Καραδελή δε συμφωνούσε. 
Βέβαια μέχρι στιγμής ο κ. Κολλάτος που κινεί τις διαδι-
κασίες κατά το δοκούν, αγνοώντας το τυπικό τους, δεν
έχει παραδώσει ούτε τα πρακτικά ούτε διάβασε καμία
επιστολή παραίτησης. Η παραίτηση της κ. Καραδελή επι-
βεβαιώθηκε με την εμφάνιση στην επόμενη συνεδρίαση
του πρώτου αναπληρωματικού συμβούλου, του έτερου
Βέργου από το Περιστέρι, για να καλύψει τη θέση της. 
Ωστόσο, η παραίτηση από το Δ.Σ. ενός Συλλόγου – και δη
της Γραμματέως του - δεν είναι δυνατόν να γίνεται πίσω
από “κλειστές κουρτίνες”. Ποιος ήταν ο λόγος της πα-
ραίτησης; Η παραίτηση από την αγωγή, με την οποία δε
συμφωνούσε η κ. Καραδελή – σύμφωνα με τα λεγόμενα
του κ. Κολλάτου; Ή μήπως υπήρχαν και άλλοι λόγοι; 
Επειδή η πράξη της παραίτησης από το Δ.Σ. ενός Συλ-
λόγου είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση και ουσιαστικά
αποτελεί το έσχατο σημείο για ένα μέλος του Δ.Σ., η κ. Κα-
ραδελή οφείλει να αιτιολογήσει και να εξηγήσει δημο-
σίως στα μέλη του Συλλόγου γιατί έφτασε σε αυτό το
σημείο, χωρίς να αφήνει πίσω της σκιές...

Οφειλόμενες εξηγήσεις Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε...

Ό
λες αυτές οι παράλογες, παρασκηνιακές και επιζήμιες ενέρ-
γειες από το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων, δε θα
μείνουν αναπάντητες. Μπορεί να θεωρούν ότι συν τω

χρόνω θα ξεχαστούν και θα αφεθούν στη λήθη, αλλά κάνουν λάθος...
Εμείς το συνδικαλισμό δεν το βλέπουμε ως μία ευκαιριακή υπόθεση,
αλλά ως λειτούργημα. Από το 2000 μέχρι σήμερα ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ κράτησαν ψηλά τη σημαία της εκ-
προσώπησης και στήριξης των συναδέλφων στα πέτρινα αυτά
χρόνια, αλλά πάνω από όλα δε σηκώσαμε ποτέ μύγα στο σπαθί μας
σε θέματα χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. 
Κυνηγήσαμε την υπόθεση για την ποινική δίωξη στους εμπλεκόμε-
νους στο σκάνδαλο του ταμείου υγείας μας, κινήσαμε την υπόθεση
για τη δίωξη στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που αποφάσισε την επέν-
δυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, ενώ
πάντοτε προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε τις διαχρονικές παθογέ-
νειες του συνδικαλισμού που τον κατέστησαν αναξιόπιστο. 
Η απόφαση των κκ. Κολλάτου, Προκόπη, Μπάφη και Βέργου για
την παραίτηση από την αγωγή που είχε αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση δε θα μείνει αναπάντητη. Η πρώτη ενέργεια θα είναι η
κατάθεση έγκλησης από τα μέλη της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων εναντίον των συγκεκριμένων
κυρίων για την παράνομη και αντικαταστατική απόφαση που έλαβαν,
ενώ η επιδίωξή μας είναι η επαναφορά της αγωγής, γιατί σε θέματα
διαχείρισης, διοίκησης και εντιμότητας θα παραμείνουμε πάντοτε
ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι. 
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .

Κ
ατά καιρούς, ορισμένοι συνάδελφοι μας τονίζουν ότι είναι σπατάλη χρόνου να
ασχολούμαστε με τον κ. Κολλάτο, αφού πλέον όλοι γνωρίζουν πολύ καλά το
ποιόν του τόσο από τη θητεία του στην τράπεζα όσο και στο «συνδικαλισμό».

Και όλα αυτά μάλιστα, ενώ η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διαχειρίζεται όλα τα θέματα που
αφορούν την Ιονική Οικογένεια. 
Και σίγουρα έχουν δίκιο σε μεγάλο βαθμό, αλλά από την άλλη, καλό είναι για να θυ-
μούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν οι νεότεροι τον καταστροφικό ρόλο που έχει επι-
τελέσει ο κ. Κολλάτος στο χώρο της Ιονικής, αφού στις δύο τελευταίες περιόδους
θητείας του στο Σύλλογο Συνταξιούχων όχι μόνο στοίχισε περίπου 700.000 ευρώ
εισφορές των συναδέλφων που... πήγαν στο βρόντο χωρίς να κατορθώσει να
διεκπεραιώσει έστω και ένα θέμα θετικά για τους Ιονικάριους, αλλά επέφερε και
την πλήρη αποδιοργάνωση, απαξίωση και απουσία του Συλλόγου Συνταξιούχων από
τα σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την Ιονική Οικογένεια τη δύσκολη δεκαετία
της κρίσης που προηγήθηκε. 
Βέβαια, οι μάσκες έπεσαν οριστικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού ο κ. Κολλάτος επιδίωξε αρχικά να πατάει σε δύο βάρκες, αλλά
τελικά... βυθίστηκε! Οι πράξεις και αποφάσεις του, με τη συμπόρευσή του με την κα-
ταστροφική διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που ήρθαν σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέ-
ροντα των ασφαλισμένων του Ταμείου μας, τον απομάκρυναν ακόμα και από τους
ελάχιστους που τον ανέχονταν...
Όταν όλοι οι Σύλλογοι με συνταξιούχους μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ξεκινήσαμε στο-
χευμένες ενέργειες εναντίον της διοίκησης του ταμείου για να υπάρξει μία διοί-
κηση λύτρωσης και εξυγίανσης, όταν βγήκε η εισαγγελική διάταξη για την
παραπομπή της διοίκησης, που για αυτόν δεν έγινε ποτέ και την αγνοεί, το τε-
λευταίο δε διάστημα με όλους τους Συλλόγους που εκπροσωπούν συνταξιούχους

στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την ΟΣΤΟΕ, δίνουμε από κοινού τον υπέρ πάντων αγώνα για
να αποκατασταθεί η διοικητική ομαλότητα στο Ταμείο, αυτός όχι μόνο δε συμ-
μετείχε, αλλά υπονόμευε τις ενέργειές μας, αφού πολλοί συνάδελφοι μας κατήγγει-
λαν ότι τους παρότρυνε να μην αποστέλλουν τις εξουσιοδοτήσεις προς τη νομική μας
σύμβουλο κ. Αγγελική Καίσαρη που χειρίζεται τις σοβαρές εκδικάσεις για την απο-
κατάσταση της διοικητικής νομιμότητας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Τώρα πλέον, που απώλεσε οριστικά έναντι όλων το τελευταίο ψήγμα αξιοπιστίας και
πέφτει η αυλαία, θα είναι υποχρέωσή μας αμέσως μετά τις εκλογές στο Σύλλογο
Συνταξιούχων να κινήσουμε τη διαδικασία αναζήτησης ευθυνών σε όσους λειτούρ-
γησαν παράνομα και αντικαταστατικά σε βάρος των συμφερόντων της Ιονικής Οι-

κογένειας.

Έπεσαν οι μάσκες...

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΗΗ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ && ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΑΑ ΓΓΩΩ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΣΣ
ΜΜ εε   αα ττ εε λλ εε ίί ωω ττ οο   γγ λλ έέ νν ττ ιι ,,   ττ ρρ αα γγ οο ύύ δδ ιι   κκ αα ιι   χχ οο ρρ όό   κκ όό ψψ αα μμ εε   ττ ηη νν   ππ ίί ττ αα   ττ οο υυ

ΣΣυυλλ λλόόγγοουυ  μμααςς   ττηηνν   ΠΠααρραασσκκεευυήή   77//22   σσ ττοο   κκ έέννττρρ οο   ««ΜΜοουυσσ ιι κκ έέ ςς   ΔΔιιααδδρρ οομμέέςς»»   

ΠάμεΠάμε Θέατρο  Θέατρο  !! Η πρώτη μας θεατρική εξόρμηση για
φέτος θα είναι στην παράσταση
«Μαρίκα» στο θέατρο «Χώρα»
(Αμοργού 20)  την Παρασκευή 6
Μαρτίου ώρα 20:30 μ.μ..
Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη μυθιστορηματική
ζωή και το έργο της Μαρίκας Κοτοπούλη.

Ειδική προσφορά για το Σύλλογό μας : 

12 ε υ ρ ώ

Παρασκευή 3 Απριλίου
Μ ο υ σ ι κ ο θ ε α τρ ι κ ή
παράσταση
“Κοινή Ησυχία”
Θέατρο “Διάνα”

Στην πρώτη του θεατρική συνάντηση με την Ελένη Ράντου,
ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμηνεύει 30 σπουδαία
τραγούδια από το προσωπικό του ρεπερτόριο, αλλά και από
την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού.

Ειδική προσφορά για το Σύλλογό μας : 

Από 18 στα 12 ε υ ρ ώ· Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία
του Συλλόγου μας (210 3250692-3-4) προκειμένου να σας κρατήσουμε θέσεις

· ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι θέσεις θα κλείνονται Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Μ Ο Ν Ο
μετά την καταβολή του αντιτίμου του εισιτηρίου · Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας

Προγραμματίζουμε επίσκεψη - ξενάγηση στο
Μ ο υ σ ε ί ο Κα τ ί ν α ς  Π α ξ ι ν ο ύ  &  Α λ έ ξ η  Μ ι ν ω τ ή  
μ έ σ α  σ το  Μ ά ρτ ι ο -  Ε ί σ ο δ ο ς  Δ Ω Ρ Ε Α Ν

Η ημερομηνία θα ανακοινω-

θεί άμεσα στην ιστοσελίδα

του Συλλόγου μας

www.ionikienotita.gr

ΜεσσηνιακήΜεσσηνιακή & & 
ΛακωνικήΛακωνική ΜάνηΜάνη

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 
Σάββατο - Κυριακή - Δευτέρα (29/2 - 2/3)

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
θα... επιδράμει στη

συμμετέχοντας στις καρναβαλικές εκδηλώσεις
των Κροκεών και στο Βλάχικο Γάμο στο Δαφνί
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Με Εισαγγελική Διάταξη παραγγέλθηκε η κίνηση ποινικής δίωξης για κακουργηματική
απιστία κατά 6 μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που είχαν αποφασίσει την καταστροφική
επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, μετά από την κατάθεση

μηνυτήριας αναφοράς της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου Εργαζομένων Ιονικής
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Ηυπόθεση της τραγωδίας της επικουρικής μας ασφάλισης που

έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μία εκ

των βασικών προτεραιοτήτων των Συλλόγων μας, οι οποίοι

είναι οι μόνοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ιονικής για να

βρεθεί λύση για τα χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη του αυτοδιαχειριζόμε-

νου επικουρικού μας φορέα ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Όπως σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει δοκιμα-

στεί και οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο λόγω των απαράδεκτων

επιλογών και αποφάσεων των καταστροφικών διοικήσεών του, ιδι-

αίτερα των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων Ιονικής

(ΣΥΙΛΤΕ) σε συνεργασία με το νομικό μας επιτελείο, έχουμε προβεί σε

σειρά ενεργειών, ακολουθώντας κάθε πιθανή πορεία που πιθανώς να

οδηγήσει στη διάσωση και διασφάλιση της επικουρικής μας σύνταξης,

με διακηρυγμένο εδώ και περίπου μία δεκαετία το βασικό στόχο της

ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.

Μπορεί οι εξελίξεις να χρειάζονται χρόνο για να προχωρήσουν, αλλά

εξ αρχής ήμασταν βέβαιοι ότι θα βρίσκαμε τις διόδους που θα επέ-

τρεπαν να δημιουργηθούν προοπτικές διάσωσης της επικουρικής μας

σύνταξης, λόγω της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας με την

οποία οι Σύλλογοί μας προσέγγισαν την όλη υπόθεση σε συνεργασία

με τους ικανότατους νομικούς μας συνεργάτες.

Και πλέον, οι  ενέργειές μας έχουν αρχίσει να

αποδίδουν καρπούς.. .

Ποινική δίωξη για την επένδυση των 55,5
εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK

Μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις με το διορισμό προσωρινής διοί-

κησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών και τις απαράδεκτες αντιδράσεις

των διοικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που για μία ακόμα φορά παραμέ-

νουν στη διοίκηση με προσωρινή απόφαση, σας ενημερώνουμε ότι

κατόπιν διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, παραγγέλθηκε

η κίνηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της κακουργηματικής

απιστίας κατά 6 μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που είχαν αποφα-

σίσει την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ από τα δια-

θέσιμά του στην ΑΜΚ της ATTICA BANK! Επένδυση που θυμίζουμε,

ότι οδήγησε στην εξανέμιση του ποσού αυτού που διατέθηκε από

τα ρευστά ταμειακά διαθέσιμα του επικουρικού μας ταμείου. Η εν

λόγω δικαστική εξέλιξη αποτελεί μεγάλη δικαίωση για τις προσπά-

θειες και τον αγώνα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου Ερ-

γαζομένων Ιονικής που είχαν καταθέσει μέσω των εκπροσώπων

τους συναδέλφων Σαράντου Φιλιππόπουλου και Νίκου Αλεξόπου-

λου (τότε πρόεδρων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του ΣΥΙΛΤΕ,

αντίστοιχα) τη σχετική μηνυτήρια αναφορά τον Ιούνιο του 2018.

Συγκεκριμένα, με μία πλήρως αιτιολογημένη Διάταξη του Εισαγγε-

λέα Εφετών Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η από κοινού προ-

σφυγή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου Εργαζομένων

Ιονικής κατά της απόρριψης της μηνυτήριας αναφοράς από τον Ει-

σαγγελέα Πλημμελειοδικών που είχαμε υποβάλει για τη διερεύνηση

της σημαντικής αυτής υπόθεσης, παραγγέλθηκε η ποινική δίωξη για

την αξιόποινη πράξη της κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά των έξι μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που είχαν

αποφασίσει την καταστροφική επένδυση στην ΑΜΚ της Τράπεζας

ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ελπίζουμε και προσδοκούμε η περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της

υπόθεσης να δώσει απαντήσεις στα δικαιολογημένα ερωτήματα των

μελών του επικουρικού μας ταμείου για τους λόγους που οδήγησαν

το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφα-

λαίου της Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ, ενέργεια που εξαρχής αναμενόταν και

εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ζημιογόνα και απολύτως βλαπτική

για το επικουρικό μας ταμείο:

· Επένδυση που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο επένδυσης
σε μετοχές και δεν έλαβε καθόλου υπόψη τις αρχές του Κατα-
στατικού του ταμείου, αλλά και του νόμου (ν. 3585/2007), για τη
διασφάλιση της ρευστότητας και τη διασπορά των επενδυτι-
κών κινδύνων.

· Επένδυση σε μία τράπεζα μη συστημική, που εμφάνιζε συ-
νεχή ελλείμματα παρά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που
είχαν ήδη προηγηθεί.

Οι Σύλλογοί μας είχαν εκδηλώσει σφοδρές αντιδράσεις από την

πρώτη στιγμή της εξαγγελίας της επένδυσης, η οποία πράγματι

αποδείχθηκε καταστροφική για το Ταμείο μας, αφού τα 55,5 εκατ.

ευρώ δυστυχώς πλέον έχουν «γίνει καπνός». Πολλοί θεώρησαν

τότε ότι αυτή η παράλογη και παράνομη απόφαση των διοικούντων

το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που στρεφόταν εξόφθαλμα σε βάρος των συμφε-

ρόντων των ασφαλισμένων μελών του, θα περνούσε χωρίς συνέπειες.

Ωστόσο, οι Σύλλογοί μας έκτοτε, σε συνεργασία με τους νομικούς μας

συμβούλους, εργαζόμασταν υπεύθυνα και μεθο-

δικά, για τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη δι-

καιοσύνη.

Εμείς, σε αντίθεση με όσους αδιαφόρησαν προ-

κλητικά για τις τύχες των συντάξεων χιλιάδων

συναδέλφων μας, δεν είμαστε «ανθρωποφάγοι»

και σε καμία περίπτωση δε μας ικανοποιεί το γε-

γονός ότι ορισμένοι συνάδελφοι μετά από την

παραγγελία της ποινικής δίωξης θα βιώσουν τον

προσωπικό τους Γολγοθά...

Ωστόσο, πάνω από όλα πάντοτε θέτουμε το

συμφέρον των χιλιάδων ασφαλισμένων συνα-

δέλφων μας και δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί

το γεγονός ότι, δυστυχώς, οι συγκεκριμένοι κύ-

ριοι, εδώ και αρκετά χρόνια, είτε με τις πράξεις,

είτε με τις παραλείψεις, είτε με τις αποφάσεις

τους, έχουν ζημιώσει τον επικουρικό ασφαλι-

στικό μας φορέα και τον έχουν οδηγήσει σε...

ναυάγιο, το οποίο βέβαια έχει επηρεάσει αρνη-

τικά τόσο τους χιλιάδες συνταξιούχους συνα-

δέλφους μας, όσο και μεγάλο μέρος των εν

ενεργεία συναδέλφων που εξακολουθούν να κα-

ταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους στο

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και ζουν με τον καθημερινό εφιάλτη

ότι οι θυσίες τους θα πάνε στο... βρόντο και δε

θα τους αποδοθεί τελικά επικουρική σύνταξη.

Μάλιστα, αυτή η νοσηρή κατάσταση που έχει

δημιουργηθεί στο επικουρικό μας Ταμείο και η

απουσία προοπτικής για την επικουρική μας ασφάλιση, ουσιαστικά

οδήγησε πολλούς συναδέλφους να πάρουν μόνο ένα μέρος των ει-

σφορών τους και να απεμπολήσουν το δικαίωμα στην επικουρική

τους σύνταξη...

Επομένως, εμείς πράξαμε ό,τι επίτασσε το καθήκον μας ως συνδικα-

λιστικά σωματεία για αυτή τη σκανδαλώδη επένδυση και πλέον το

λόγο έχει η δικαιοσύνη. Η διοικητική και συνδικαλιστική ευθύνη της

διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και όσων συνασπίστηκαν γύρω από

αυτήν στον χειρισμό της υπόθεσης αυτής είναι τεράστια. Απομένει

να διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές η ποινική ευθύνη πίσω από

την επένδυση αυτή. Ένα όμως είναι σίγουρο. Αυτοί που οδήγησαν

τα ταμειακά διαθέσιμα του ταμείου μας, δηλαδή την επικουρική

μας σύνταξη, στην εξαφάνιση, πρέπει να λογοδοτήσουν για τη

ζημία που προκάλεσαν.

Συνάδελφοι,

Η σημαντική αυτή εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπόθεση του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας συνεδρίασαν για να τα αξιολο-

γήσουν και σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους Συλλόγους Συντα-

ξιούχων με ασφαλισμένα μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Σύλλογος

Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, Πανελλήνιος Σύλλογος Συντα-

ξιούχων Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, Σύλλογος Συνταξιούχων

Τράπεζας Αθηνών – Eurobank), με τους οποίους έχουμε προχωρήσει

σε κοινές ενέργειες για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης και

με τη στήριξη της ΟΣΤΟΕ, έχουμε ήδη λάβει τις απαραίτητες αποφά-

σεις για τις επόμενες ενέργειές μας ώστε να δοθεί λύση στα τραγικά

αδιέξοδα του Ταμείου, «κληροδότημα» των τελευταίων διοικήσεών

του. Στο εξής επιβάλλεται να υπάρξει μία περίοδος

ομαλοποίησης και ελέγχου της κατάστασης, ώστε στη συνέχεια

ενωμένοι να επιχειρήσουμε την υλοποίηση του στρατηγικού στό-

χου της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, που αποτελεί τη μο-

ναδική ρεαλιστική προοπτική διάσωσης και κατοχύρωσης των

επικουρικών συντάξεων για όλα τα ασφαλισμένα – συνταξιούχους και

εργαζόμενους - μέλη του.

Όλο αυτό το διάστημα, με τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και

τους κατάλληλους νομικούς χειρισμούς σε συνεργασία με τους νομι-

κούς μας συμβούλους, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, οδη-

γηθήκαμε σε αυτήν την εξέλιξη, που ευελπιστούμε στη συνέχεια ότι

θα σημάνει την τελική λύση και δικαίωση για τους χιλιάδες ασφαλι-

σμένους συναδέλφους μας.

Την υπόθεση αναθέσαμε στους έγκριτους νομικούς μας συμβούλους

κκ. Δημήτρη Τσοβόλα, Γιάννη Μοροζίνη, Αγγελική Καίσαρη και Σπύρο

Αγγέλη, στους οποίους έχουμε αμέριστη εκτίμηση και εμπιστοσύνη και

είμαστε βέβαιοι ότι θα τη διαχειριστούν με απόλυτη υπευθυνότητα. 

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας αταλάντευτοι.
Όπως κάναμε όταν πρώτοι ενδιαφερθήκαμε για την
έρευνα της σοβαρότατης αυτής υπόθεσης υποβάλ-
λοντας τη μηνυτήρια αναφορά. Όπως πράξαμε και στη
συνέχεια καταθέτοντας προσφυγή στον αρμόδιο Ει-
σαγγελέα Εφετών. Όπως θα συνεχίσουμε και μέχρι τέ-
λους για τη διασφάλιση, την υπεράσπιση και την
εκπροσώπηση των δίκαιων συμφερόντων μας…

Ε Ν Η Μ Ε ρ Ω Σ Η  
γ ι α  τ α  ε τ ή σ ι α  

δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά
τ ο υ  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ

Στα ετήσια δικαιολογητικά
που σας έχει αποστείλει το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τα οποία
πρέπει να ταχυδρομή-
σετε μέχρι 31/3/20, θα
βρείτε φέτος επιπλέον και
μία δήλωση συναίνεσης
για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων.

Πράγματι, το Ταμείο είναι
υποχρεωμένο να ζητήσει
τη συγκεκριμένη δήλωση,
προκειμένου να εναρμονι-
στεί με το σχετικό νόμο
που ψηφίστηκε σύμφωνα
με οδηγία του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, οφείλουμε να το-
νίσουμε ότι οι λειτουργοί
του Ταμείου στα αποσταλ-
θέντα έντυπα – για δικούς
τους λόγους – αναφέρουν
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, τόσο στην
πρώτη όσο και στη δεύ-
τερη σελίδα, ως ταμείο,
εντός παρενθέσεως «προ-
αιρετικής», αλληλοβοη-
θείας!

Επειδή θεωρούμε ότι πι-
θανότατα αυτό έχει γίνει
σκόπιμα και όχι από κά-
ποιο λάθος των συντα-
κτών, μιας και γνωρίζουμε
όλοι ότι το Tαμείο μας
είναι ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ για τους
τραπεζοϋπαλλήλους των
τραπεζών που το αποτε-
λούν, σας εφιστούμε την
προσοχή να υπογράφετε
το έγγραφο, αφού πρώτα
σβήσετε και στα δύο προ-
αναφερθέντα σημεία την
παρένθεση όπου αναφέρε-
ται ως «(προαιρετικής)»,
βάζοντας δίπλα ακριβώς
και τη μονογραφή σας.

Ο Πρόεδρος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνάδελφος
Σαράντος Φιλιππόπουλος μαζί με τον πρώην Πρόεδρο του
Συλλόγου Εργαζομένων συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο
κατά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς
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Συνάδελφοι,

Τ
ην Πέμπτη 30/1, εκδικάσθηκε στο Εφετείο Αθηνών
η αίτηση αναστολής της απόφασης του Πρωτοδι-
κείου που διόρισε την προσωρινή διοίκηση του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Στη διάρκεια της διαδικασίας οι νομικοί μας
σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης Τσοβόλας, Αγγελική Καίσαρη
και Παναγιώτης Σαπουντζάκης (που παραστάθηκε εκ
μέρους της ΟΣΤΟΕ) έθεσαν θέμα ανάκλησης της προσω-
ρινής διαταγής που είχε δοθεί στη διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με κεντρικό επιχείρημα ότι στο μεσοδιά-
στημα εκδόθηκε διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών με την
οποία παραγγέλθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης για κα-
κουργηματική απιστία κατά έξι μελών της διοίκησης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που αποφάσισαν την επένδυση των 55,5
εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, οι πέντε
από τους οποίους παραμένουν μέχρι σήμερα στη διοί-
κηση του Ταμείου.

� Δυστυχώς, η Πρόεδρος του δικαστηρίου, δεν

έκανε αποδεκτό το αίτημά μας, με την πρωτοφανή

απόφασή της να μην απομακρύνει από ένα ασφα-

λιστικό ταμείο μία διοίκηση που κατηγορείται επί-

σημα για κακουργηματική απιστία!

� Είναι απαράδεκτη η απόφαση της προέδρου, μιας

και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος ξεκινά

τακτική ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση

των 55,5 εκατ. ευρώ και η λογική λέει ότι στο

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πρέπει να υφίσταται μία διοίκηση που

θα παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας

(πολιτική αγωγή) για να αναδείξει το σύνολο των

ενεργειών της διοίκησης που είχαν σαν αποτέλεσμα

την απώλεια των 55,5 εκατ. ευρώ.

� Είναι αδιανόητη η απόφαση, αφού δεν μπορεί να

υφίσταται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ διοίκηση που τα 5 μέλη

της είναι κατηγορούμενα για κακουργηματική απι-

στία! Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει;;;;;

Συνάδελφοι,
Έχετε κατανοήσει όλοι ότι οι προσπάθειες και οι στόχοι

που θέτουμε δε θα σταματήσουν μέχρι να αποκαταστή-
σουμε την πλήρη νομιμότητα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, να απο-
δοθούν ευθύνες στους υπαιτίους για την καταστροφή
του και να πετύχουμε την κεντρική μας επιλογή για την
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ που θα σημάνει τη
διάσωση και διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης για
όλα τα ασφαλισμένα μέλη του.
Θα συνεχίσουμε ασυμβίβαστα τον αγώνα μας, με την
επόμενη νομική μάχη να δίνεται στις 12 Μαρτίου στην
εκδίκαση της έφεσης που έχει καταθέσει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
εναντίον της απόφασης του πρωτοδικείου που διόρισε
την προσωρινή διοίκηση.

Υ.Γ.1 Σας ευχαριστούμε για τη μαζική ανταπόκρισή σας για την
αποστολή των εξουσιοδοτήσεων και όσοι συνάδελφοι δεν την
έχουν στείλει ακόμα θα πρέπει να το κάνουν μέχρι την πρώτη
εβδομάδα του Μαρτίου.
Υ.Γ.2 Να σημειώσουμε ότι η ΟΤΟΕ, επιτέλους, δεν έκανε πρό-
σθετη παρέμβαση υπέρ της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όπως
ατυχώς είχε κάνει στην εκδίκαση της προηγούμενης προσωρι-
νής διαταγής.

Σ τ ι ς  4 / 2  π ρ α γ μ α το π ο ι ή θ η κ ε  η  σ υ γ κ έ ν τρ ω σ η  κ α ι  π ο ρ ε ί α  τ ων  Σ τ ι ς  4 / 2  π ρ α γ μ α το π ο ι ή θ η κε  η  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  κ α ι  π ο ρ ε ί α  τ ων  
Σ υ λ λ ό γ ων  μ α ς  μ ε  ασ φ αλ ι σ μ έ ν α  μέ λ η  σ το  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ  π ρ ο ς  τ οΣ υ λ λ ό γ ω ν  μ ας  μ ε  ασ φ α λ ι σ μ έ ν α  μ έ λ η  σ τ ο  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ  π ρ ο ς  τ ο
Υ π ου ρ γ ε ί ο  Ε ρ γ α σ ί α ς  &  Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  Υ π ο θ έ σ ε ω ν  κ α ι  ε π ί δ ο σ ηΥ π ο υ ρ γ ε ί ο  Ε ρ γ α σ ί α ς  &  Κ ο ι ν ω ν ι κ ών  Υ π ο θέ σ ε ω ν  κα ι  ε π ί δ ο σ η

υπ ο μ ν ή μ ατ ο ς  γ ι α  τ η ν  έ ν τ α ξη  το υ  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ  σ το  Ε Τ Ε Α Ε Πυ π ο μν ή μα τ ο ς  γ ι α  τ η ν  έ ν τ α ξ η  τ ο υ  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ  σ τ ο  Ε Τ Ε Α Ε Π
Στα πλαίσια και της διαδικασίας της διαβούλευσης για το
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 4/2/2020, με μεγάλη επιτυχία συγκέντρωση
κάτω από τα γραφεία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην πλατεία Κο-
τζιά και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, για συνάντηση με τον Υπουργό κ.
Βρούτση και την επίδοση εμπεριστατωμένου υπομνήμα-
τος για την ανάγκη ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων μας παρέδωσαν το
υπόμνημα, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η συ-
νάντηση με τον Υπουργό ή με κάποιον άλλον εκπρό-
σωπο του Υπουργείου.

Ο Υπουργός κ. Βρούτσης προέβαλε ως δικαιολογία για
την άρνησή του ότι δήθεν δεν είχε ενημερωθεί για αυτήν
τη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι οι Σύλλογοί μας είχαν
αποστείλει ενημέ-
ρωση με σχετικό αί-
τημα.

Μετά το πέρας της κι-
νητοποίησης συνήλ-
θαν τα Δ.Σ. των
Συλλόγων μας και
ύστερα από διεξοδική
συζήτηση και προτά-
σεις, συναποφάσισαν
για τις επόμενες κοι-
νές ενέργειές μας, οι
οποίες θα εκτυλιχθούν
το αμέσως επόμενο
διάστημα.

Για το σοβαρό αυτό
θέμα : 

Θα ξεκινήσουμε•

άμεσα συναντή-

σεις με τους

υπεύθυνους για

τα ασφαλιστικά

θέματα όλων

των κομμάτων

του ελληνικού κοινοβουλίου.

Θα συγκαλέσουμε και συνέντευξη Τύπου προκει-•

μένου να αναδείξουμε την αναγκαιότητα απομά-

κρυνσης του καταστροφικού Προεδρείου από τη

διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, το οποίο εμποδίζει την

ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.

Με την κινητοποίησή μας θέλαμε να καταστήσουμε
σαφές προς όλους ότι οι ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
δεν είμαστε «συνταξιούχοι ενός κατώτερου θεού» και
η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση σε αυτό το σοβαρό
θέμα που αφορά χιλιάδες συναδέλφους τραπεζοϋπαλ-
λήλους!

Δεν είναι δυνατόν να νοούνται ως υπεύθυνοι τα ασφα-
λισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τις ολέθριες αποφάσεις

των διοικήσεων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ούτε για τις κυβερνη-
τικές αποφάσεις για τις αναδιαρθρώσεις και συγχω-
νεύσεις των τραπεζών που είχαν καταστροφικές
συνέπειες στο επικουρικό μας Ταμείο.

Η υλοποίηση του μεγάλου στόχου ένταξης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ είναι μονόδρομος και σί-
γουρα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως πλέον να συστρατευ-
θούμε σε αυτόν τον κοινό αγώνα και να δώσουμε το
μήνυμα ότι δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε μέχρι
να επιτευχθεί το δίκαιο αίτημά μας.

Αίτημα συνάντησης με τους τομεάρχες
ασφαλιστικού των κομμάτων του κοινο-
βουλίου για την υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Συνάδελφοι,

Μετά από τη μεγάλη
συγκέντρωση και πορεία
προς το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων με το αίτημα
ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑΕΠ -δυστυχώς
δεν κατέστη δυνατή η συ-
νάντηση των Προέδρων
των Συλλόγων μας με τον
Υπουργό κ. Βρούτση- οι
Σύλλογοι που αγωνιζόμα-
στε για τη διάσωση της
επικουρικής μας σύνταξης
αποφασίσαμε ως πρώτη
ενέργεια την επικαιροποί-
ηση της εμπεριστατωμέ-
νης εισήγησης-μελέτης για
την αναγκαιότητα της
ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου
να την επιδώσουμε στους

αρμόδιους κάθε κόμματος
της Βουλής για το ασφαλιστικό, να συναντηθούμε και
να συζητήσουμε μαζί τους, ώστε αν κρίνουν βάσιμες
τις θέσεις και τις απόψεις μας, να κατατεθεί σχετική
επερώτηση στη Βουλή για το θέμα της επικουρικής
μας σύνταξης που αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους.

Στις συναντήσεις που θα έχουμε, θα ζητήσουμε από
όλα τα κόμματα την κατάθεση επερώτησης προς τον
αρμόδιο υπουργό για το σοβαρό αυτό θέμα που
αφορά τους χιλιάδες ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Οι Σύλλογοί μας δε θα μείνουν βέβαια με σταυρωμένα
τα χέρια και θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε
σε όλα τα επίπεδα μέχρι να πετύχουμε το μεγάλο
στόχο της διάσωσης και κατοχύρωσης της επικουρι-
κής σύνταξης όλων των ασφαλισμένων – εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων – μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων πρωτοστατούν στην πορεία

Συνεχίζουμε ασυμβίβαστα την προσπάθειά μας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξυγίανση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι την οριστική δικαίωση των χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του, παρά την απόρριψη του αιτή-
ματός μας για ανάκληση της προηγούμενης προσωρινής διαταγής που είχε δοθεί στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Αποχαιρετούμε την εξαιρετική συναδέλφισσά μας Έφη Λευθεριώτη,
την προσωποποίηση της εξωτερικής και  εσωτερικής ομορφιάς. . .

(Μετάφραση: 
Μια κλασική ελληνική ομορφιά, γυναικείο πρόσωπο, στέκεται μπροστά από
το κάδρο της φωτογραφίας. Εκτός από το τρισδιάστατο αποτέλεσμα, αυτή
η σύνθεση μας κάνει να θυμόμαστε τον ελληνικής καταβολής παγκόσμιο
πολιτισμό μας και μας οδηγεί να εντοπίσουμε τις αιώνιες αξίες της ομορφιάς
των αρχαιοελληνικών αγαλμάτων, την απλότητά τους, τις καθαρές γραμμές
και την απόλυτα αληθινά έκφραση, η οποία αντανακλά έναν ιδιαίτερο τρόπο
ζωής, οδηγώντας στους μονα-
δικούς Φιλοσόφους της αρχαι-
ότητας, την αιώνια
αρχιτεκτονική ομορφιά της
Ακρόπολης και του Παρθε-
νώνα και το απόλυτο Κοινω-
νικό Σύστημα Δημοκρατίας..!")

Με αυτά τα όμορφα λόγια, τα διεθνή φωτογραφικά
sites GURUSHOTS και VIEWBUG, είχαν υποδεχτεί την
εκπληκτική φωτογραφία της εκλιπούσης συναδέλφισ-
σας Φιλαρέτης (Έφης) Λευθεριώτη, χαρακτηρί-
ζοντάς τη μάλιστα ως την επιτομή της κλασικής
ελληνικής ομορφιάς («classic Greek beauty»).
Η Έφη έφυγε από κοντά μας στην αυγή της νέας δε-
καετίας και παίρνοντας αφορμή από το συγκινητικό
βίντεο-αφιέρωμα που δημιούργησε προς τιμήν της ο
αγαπημένος της σύζυγος και γνωστός, ερασιτέχνης
σκηνοθέτης και φωτογράφος Μάριος Λευθεριώτης
(μπορείτε να το βρείτε στην προσωπική του σελίδα
στο youtube “marios lefteriotis”) με υλικό από τις με-
γάλης καλλιτεχνικής αξίας φωτογραφίες της συνα-
δέλφισσας, αλλά και από την αγάπη που έτρεφαν όλοι
οι συνάδελφοι που είχαν την τιμή να τη γνωρίσουν
προς το πρόσωπό της, αποφασίσαμε να παραθέ-
σουμε κι εμείς ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στη συ-
ναδέλφισσα που άφηνε τους πάντες άφωνους με την
εντυπωσιακή της εμφάνιση και τον ευγενικό και ζεστό
της τρόπο...

Προσωποποίηση της ευγένειας και της ομορφιάς
Η Εφη Λευθεριώτη το γένος Γκουζούλη, γεννήθηκε το
1941 στην Καλαμάτα, αλλά πέρασε την παιδική της
ηλικία στην Αθήνα. Τελείωσε το Αρσάκειο και μπήκε
στο Πολυτεχνείο με την πρώτη προσπάθεια, αποφοι-
τώντας από την σχολή Αρχιτεκτόνων. Εργάστηκε για
λίγο ως ελεύθερη επαγγελματίας και στη συνέχεια για
2 χρόνια στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, μέχρι να
βρεθεί στη στέγη της τεχνικής υπηρεσίας της Ιονικής
Τράπεζας, όπου τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε και
έμεινε μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας της. Η Έφη
ήταν μία εξαίρετη αρχιτέκτονας και άριστη επαγγελ-
ματίας και βρισκόταν επί σειρά ετών στη διευθυντική
θέση της υπηρεσίας, έχοντας την ευθύνη για την εξεύ-
ρεση ή κατασκευή και συντήρηση όλων των υποκα-
ταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Ωστόσο, ήταν και μία εκλεκτή συναδέλ-
φισσα που κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη όλων
των συναδέλφων που είχαν την τιμή να συνεργα-
στούν μαζί της, ενώ κατά γενική ομολογία συνδύαζε
τον υπέροχο χαρακτήρα της με τη φινετσάτη εμφά-
νισή της!
Η Έφη παντρεύτηκε τον Πολιτικό Μηχανικό Μάριο
Λευτεριώτη και αυτή η σχέση καθόρισε τη ζωή της...
Μπορεί να μην έκαναν παιδιά, αλλά έζησαν μαζί ευ-
τυχισμένα, για 54 χρόνια, μέχρι το τέλος και συνεργά-
στηκαν με απόλυτη επιτυχία στις ταινίες και τις
φωτογραφίσεις του Μάριου. Εκτός από τη φωτογρα-
φία, ασχολήθηκε και με τη μουσική και χαλάρωνε παί-
ζοντας τους γλυκούς ήχους της φλογέρας...
Ήταν μία γυναίκα που κατόρθωνε να συνδυάζει δια-
φορετικά χαρακτηριστικά που την έκαναν αγαπητή
και αποδεκτή από τους πάντες. Μετριόφρων και υπο-
χωρητική, αλλά συνάμα με πολύ δυνατό χαρακτήρα,
επιδείκνυε μεγάλη αυτοσυγκράτηση και κατανόηση
προς τους άλλους και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί
ότι δεν είχε εχθρούς παρά μόνο φίλους ! Κάτι που κα-
τέστη εμφανές και στην ανακοίνωση του θανάτου της
από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας που γέμισε με
μηνύματα θλίψης και συμπαράστασης από τους συ-
ναδέλφους!

... Άνθρωπος του Μέτρου
Ο σύζυγος της Έφης κ. Mάριος Λευτεριώτης είναι
κατά κύριο λόγο Πολιτικός Μηχανικός, αλλά επίσης
και ερασιτέχνης σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και
φωτογράφος, διάσημος για την ταινία του
“REQUIEM for humanity”, παραγωγής 1970 με
αρχικό τίτλο “ΕΛΕΓΕΙΟΝ ή ΡΕΚΒΙΕΜ” που έχει πα-
ρουσιαστεί σε πολλές σινε-λέσχες διεθνώς και κινημα-
τογράφους τέχνης, όπως επίσης και στην Ελληνική
Τηλεόραση και διατηρεί τον πρωτοποριακό  της χα-
ρακτήρα μέχρι σήμερα, πέντε δεκαετίες μετά τη δημι-
ουργία της… Του ζητήσαμε να μας μιλήσει για την Έφη
και μας απάντησε με μία ιστορία που «απλώνεται» σε
πέντε δεκαετίες και αναδεικνύει τον ταπεινό και αδέ-
σμευτο χαρακτήρα της αείμνηστης συζύγου του και
με ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα προς τη
σύντροφο της ζωής του: 

«... Θυμάμαι την αξέχαστη δεκαετία του 70, της κι-
νηματογραφικής μας λέσχης, που η Έφη πρωτοστα-
τούσε σ’ όλες τις εκδηλώσεις με κάθε τρόπο. Κι’
όταν κάποια φορά έγινε μια εκδήλωση για τον Κηλαη-
δόνη, η Έφη ανέλαβε να τραγουδήσει με την καθαρή
φωνή της, τον «Κολλήγα», σ’ένα μικρό στιγμιότυπο.

«Κολλήγα γιος του παππού μου ο παππούς, 
κολλήγα γιος του παππού μου ο πατέρας
κι ο παππούς μου κολλήγας κι αυτός.»

Η Έφη ήταν η μόνιμη βοηθός μου στα γυρίσματα που
έκανα, μέχρι και πρόσφατα και διακρίνεται σε πολλές
σφαιρικές ταινίες μου της Ακρόπολης.
Το 1969 στην «ΔΙΑΣΠΑΣΗ», έκανε χρέη οπερατέρ αλλά
εμφανίστηκε και η ίδια.
Και όταν έφθασε η στιγμή να γυρίσουμε το 1970 το
«REQUIEM”, η Έφη ανέλαβε να διδάξει στα παιδιά,
την Σοφία και τον Ολιβιέ, το ρόλο τους και την κίνησή
τους. Ήταν η εποχή του ρομαντισμού, των επαναστά-
σεων και της προσδοκίας για αλλαγή της ανθρωπό-
τητας προς την Ειρήνη. Η εποχή των παιδιών των
λουλουδιών.., αλλά και της Δικτατορίας για την Ελ-
λάδα. Ήταν τότε που όλοι θέλαμε να εκφράσουμε το
όνειρο του απλού ανθρώπου να εξαλειφθούν οι πό-
λεμοι και η βία και να επικρατήσει Ειρήνη για πάντα.
Έτσι με το “REQUIEM”, που την ιδέα για το γύρισμά
του μού την έδωσε η Έφη με τον απλό, λογικό και
αγνό τρόπο που αντιμετώπιζε πάντα τη ζωή, κάναμε
τη μικρή μας επανάσταση κατά του καθεστώτος,
όταν στείλαμε κρυφά την ταινία στην Αγγλία, στα TEN
BEST, αφού στην Ελλάδα, μας απαγόρευσαν την προ-
βολή της στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης..
Και όταν μετά 46 χρόνια, το 2016, ανακοίνωσα στην
Έφη ότι το “REQUIEM FOR HUMANITY”, όπως εν τω
μεταξύ είχε ονομαστεί, συγκαταλέχθηκε μεταξύ των
20 Κλασσικών ταινιών Τέχνης του Κινηματογράφου
όλων των εποχών, η απάντησή της ήταν:
... Ε, και λοιπόν ;
Αυτή ήταν η Έφη. Ο άνθρωπος του μέτρου και της
βαθιάς ταπεινοφροσύνης. Ο άνθρωπος που δεν εντυ-
πωσιαζόταν με τίποτε. Ποτέ δεν πίστευε ότι κάνει κάτι
σπουδαίο και ποτέ δεν ζήτησε εύσημα για τις πράξεις
της. Υπερασπιζόταν πάντα τους άλλους έστω και αν
έφταιγαν. Τα πάντα γύρω της ήταν για αυτήν, απλά
και καθαρά. Τα αντιμετώπιζε όπως έπρεπε, χωρίς να
επιτρέπει στον εαυτό της να προβάλλει την προσω-
πικότητά της.
Ήταν ο άνθρωπος που με επανέφερε πάντα στην
πραγματικότητα από τις ακραίες φαντασιώσεις μου..!
Ήταν ο άνθρωπος του ΜΕΤΡΟΥ !»

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ
Αντίο Εφάκι μου
Ο Θεός είναι δίπλα σου τώρα
Καλή Ανάσταση !
Τα τελευταία της λόγια ήταν
«θα πάνε όλα καλά !»
κι’ αμέσως έφυγε ήρεμα και ειρηνικά..!
Ευχαριστώ όλους σας για την συμπαράστασή σας.
Ήμουν πολύ τυχερός γιατί 54 χρόνια είχα δίπλα μου
αυτή την θαυμάσια γυναίκα. Ήμουν γι’ αυτήν ο σύ-
ζυγός της και το παιδί της που δεν είχε κάνει ποτέ..
Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου !

Μάριος Λευτεριώτης 

Αντίο Έφη! Οι συνάδελφοί σου, που πορευτήκαμε μαζί
τα όμορφα και αγνά χρόνια της Ιονικής Τράπεζας, που
γνωρίσαμε και θαυμάσαμε την ομορφιά σου, την επαγγελ-
ματική σου ικανότητα, την ακεραιότητά σου, αλλά
πάνω από όλα την ευγένεια και τη ζεστασιά σου, σε
αποχαιρετούμε και θα κρατήσουμε πάντα μία θέση
στην καρδιά και το μυαλό μας για την Έφη μας, την
προσωποποίηση της «κλασικής ελληνικής ομορφιάς»... 

“CLASSIC GREEK BEAUTY
This is a back story photo.
A classic Greek beauty, woman face, standing ahead of the
photo borders design. Besides the 3D effect, this synthesis 
makes us recall our world civilization Greek backround history
and drives us to spot the eternal values of ancient Greek 
statues beauty, their simplicity, clear lines and totally true
expression, which reflect a special way of life, driving to
the unique Philosophers of antiquity, the eternal Architectural
beauty of Acropolis and Parthenon and the ultimate Social
System of Democracy ..!”

Ευχαριστούμε τον κ.
Μάριο Λευτεριώτη
για τις υπέροχες φω-
τογραφίες της αγα-
πητής Έφης
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Συνάδελφοι,

Η
παροιμιώδης απαξίωση του Συλλόγου Συνταξιού-
χων από τις τελευταίες διοικήσεις του συνεχίζει
τον κατήφορο, φτάνοντας σε... ιστορικό χαμηλό

στη 14η συνεδρίαση του Δ.Σ. την Παρασκευή
6/12/19.
Είναι γνωστό ότι είχε ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων να ανατεθεί σε ορ-
κωτούς ελεγκτές ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης
του Συλλόγου Συνταξιούχων από παρελθούσες διοική-
σεις του Συλλόγου. Το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών
αναφερόταν σε σωρεία παραβάσεων - κυρίως οικονο-
μικών - και συνεπώς, σύμφωνα με την απόφαση της
Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. του 2014, ελήφθη απόφαση
από το Δ.Σ. του Συλλόγου να ασκηθεί κάθε ένδικο βοή-
θημα για την αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυνών
προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα του
Συλλόγου.
Ο κ. Κολλάτος παλαιότερα ήταν υπέρμαχος αυτής της
διαδικασίας, φτάνοντας μάλιστα σε ακρότητες, αφού
στη διαδικασία της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. του
2014, αποκαλούσε δημόσια κλέφτες τόσο τον απο-
βιώσαντα συνάδελφό μας κ. Αντώνη Ντίνο όσο και
τον τότε Γ. Γραμματέα Γιάννη Βέργο (και νυν Αντιπρό-
εδρο - και αυτό δεν είναι τυχαίο...), που μάλιστα τότε
σαν απάντηση ο κ. Βέργος είχε εκσφεδονίσει στον κ. Κολ-
λάτο ένα ποτήρι με νερό, περιστατικό που σαφώς ανα-
δεικνύει το συνδικαλιστικό τους επίπεδο...
Ωστόσο, στην πορεία και λόγω διάφορων παρασκη-
νιακών διεργασιών, ο κ. Κολλάτος έκανε στροφή 180
μοιρών... Μάλιστα, η υπαναχώρησή του στο θέμα της
αγωγής και της αναζήτησης των υπαιτίων της ζημίας στο
Σύλλογο Συνταξιούχων, αποτέλεσε τον κύριο λόγο πα-
ραίτησης του τότε προέδρου συνάδελφου Γιάννη Χρυ-
σικού και της τότε ταμία συναδέλφισσας Μαρίας
Φιλιπποπούλου, καταγγέλλοντας αυτές τις μεθοδεύσεις.
Μετά από τις... αλχημείες που οδήγησαν τον κ. Κολ-
λάτο στην προεδρία του Συλλόγου Συνταξιούχων και

αφού πλέον... είχε αλλάξει στρατόπεδο στηριζόμενος
στους κκ. Ντίνο και Βέργο, φρόντιζε συνεχώς με προ-
φάσεις και ανούσιες δικαιολογίες να παρακωλύει τη
διαδικασία. Ωστόσο, πιεζόμενος από τους συναδέλφους
και τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ», αναγκάστηκε να καταθέσει αγωγή (την
οποία ουδέποτε γνωστοποίησε στο Δ.Σ., ούτε ενημέρωσε
πότε εκδικαζόταν κ.λπ.) κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., η
οποία, ύστερα από απανωτές αναβολές, επρόκειτο να
εκδικαστεί την Πέμπτη 12/12/19.
Αλλά βέβαια, «αιφνιδίως» ο κ. Κολλάτος συγκάλεσε
Δ.Σ. για τις 6/12 με τρία θέματα, κανένα από τα οποία
δεν αναφερόταν ρητά στη συζήτηση για την παραί-
τηση του Συλλόγου από την αγωγή... Κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας, ο κ. Κολλάτος έφερε ως
θέμα (ένα από τα «διάφορα θέματα», καθόσον δεν το
θεώρησε αρκετά σημαντικό ώστε να το αναφέρει στην
ημερήσια διάταξη...) την παραίτηση του Συλλόγου από
την αγωγή... ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΛΗΞΙΣ! Μάλιστα, προσπάθησε
να περάσει την παραίτηση... στα ψιλά, όταν οι σύμβου-
λοι από την παράταξη «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» επέμειναν
να ενημερωθούν και να μάθουν τους λόγους της παραί-
τησης από την αγωγή (που θυμίζουμε ότι για την
άσκησή της ο Σύλλογος δεσμευόταν από απόφαση της
Γ.Σ.), ο ίδιος εκτίμησε ότι το Δικαστήριο θα έκρινε πως ο
βασικός υπεύθυνος της ζημίας που υπέστη ο Σύλλογος
ήταν ο αποβιώσας πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου συ-
νάδελφος Αντώνης Ντίνος και κατά συνέπεια δεν είχε
νόημα να γίνει η εκδίκαση...
Μάλιστα! Ο κ. Κολλάτος, εκτός από Πρόεδρος του
Συλλόγου, έγινε και Πρόεδρος του Δικαστηρίου!
Βέβαια, η εκδίκαση δεν έγινε, όπως είχε προσδιορι-
στεί, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αφού ο κ. Κολλάτος
εκπροσωπώντας το Σύλλογο Συνταξιούχων, είχε
φροντίσει να παραιτηθεί από τη συγκεκριμένη υπό-
θεση.
Το κωμικοτραγικό της όλης ιστορίας είναι ότι η
αγωγή στρεφόταν εναντίον των υπόλοιπων 8 μελών

της τότε διοίκησης και όχι εναντίον του αποβιώ-
σαντα συναδέλφου, αφού όταν κατατέθηκε, είχε ήδη
αποβιώσει!
Στο τέλος της συνεδρίασης, αναφέρθηκε από τον κ. Κολ-
λάτο ότι η κ. Καραδελή είχε αποστείλει σχετική επιστολή,
στην οποία γνωστοποιούσε ότι δε συμφωνούσε με την
παραίτηση από την εκδίκαση, την οποία ο κ. Κολλάτος
δεν ανάγνωσε ποτέ, παρότι του ζητήθηκε (να σημειωθεί
ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δύο διοικητικοί σύμ-
βουλοι του Προεδρείου, οι κκ. Γκλαβοπούλου Ξαν-
θίππη και Καραδελή Αθηνά).
Τέλος, η ντροπιαστική αυτή συνεδρίαση για το κύρος
του Συλλόγου Συνταξιούχων έληξε με την «ψηφοφο-
ρία», όταν και κορυφώθηκε η τραγελαφική διαδικα-
σία, αφού κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη του- και να
«ψηφίσει» ο κ. Γιάννης Βέργος, ο οποίος είναι από
τους βασικούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση (πώς
αλλάζουν οι εποχές από τα μπουγελώματα στους
εναγκαλισμούς...)!!!
Η διαπλοκή σε όλο της το μεγαλείο!
.
Συνάδελφοι,

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Είναι επιτακτική ανάγκη για τα

συμφέροντα των Ιονικάριων να αποχωρήσουν από το
Προεδρείο όσοι συνεχίζουν καθημερινά να απαξιώνουν
το Σύλλογο Συνταξιούχων, αγνοώντας προκλητικά τη
βούληση των συναδέλφων.
Μετά από όσα εκτυλίχθηκαν σε αυτήν την ντροπιαστική
συνεδρίαση, τα εκλεγμένα στο Δ.Σ. μέλη της παράτα-
ξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», συνάδελφοι Νικόλαος Κά-
βουρας, Γιάννης Χρυσικός και Μαρία Φιλιπποπούλου
απέστειλαν εξώδικο στον κ. Κολλάτο, κοινοποιώντας
το και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., δηλώνοντας την
αντίθεσή τους στις ενέργειές του που ενδεχομένως να
επιφέρουν τη ματαίωση της αναζήτησης αστικών ευθυ-
νών για την κακοδιαχείριση του Συλλόγου και τον κα-
λούν να απέχει από κάθε ενέργεια που θα πλήξει τα
συμφέροντα του Συλλόγου.

Η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο ΣΥΙΛΤΕ θέτουν πάντοτε ψηλά τον πήχη της ενημέρωσης
των συναδέλφων μας είτε μέσω της εφημερίδας και της ιστοσελίδας μας, είτε και
με την άμεση επαφή και επικοινωνία μέσω των ημερίδων που διοργανώνουμε σε

όλη την Ελλάδα.
Έχοντας προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τους μονομερείς, άκρως επικίνδυνους σχε-
διασμούς της τράπεζας, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε οι μοναδικοί σύλλογοι που στηρί-
ζουμε τους συναδέλφους. Έχουμε επισημάνει ότι οι εξαγγελίες τόσο της Alpha Bank όσο
και των άλλων συστημικών τραπεζών για τη μετακίνηση συναδέλφων σε εταιρείες δια-
χείρισης κόκκινων δανείων, αποτελούν ουσιαστικά την κερκόπορτα για την πλήρη ανα-
τροπή και υποβάθμιση του εργασιακού και ασφαλιστικού καθεστώτος των εργαζομένων
στις τράπεζες.
Έχοντας στο ενεργητικό μας από το 2000 μέχρι σήμερα διαρκείς αγώνες και περισσότε-
ρες από 1.800 δικαστικές επιτυχίες σε βάρος της τράπεζας, έχουμε υψώσει σε πολυάριθ-
μες περιπτώσεις ένα απαραβίαστο τείχος προστασίας απέναντι στις επιδιώξεις της
τράπεζας.
Ενώπιον της επικείμενης λαίλαπας, δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και υπο-
σχόμαστε να επιτελέσουμε για μία ακόμα φορά το καθήκον μας απέναντι στους συ-
ναδέλφους μέχρι τέλους!
Μετά τις δυναμικές μας κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου (επιτυχημένη
στάση εργασίας στις 8/12 και δυναμική συμμετοχή στην πανελλαδική, παντραπεζική
απεργία στις 11/12) και εν όψει των ραγδαίων εξελίξεων στον τραπεζικό χώρο που συ-
νιστούν ουσιαστικά την απαρχή της επίθεσης των τραπεζιτών για την εξαΰλωση των
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας και μπορεί να σημάνουν το τέλος του
επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου, πραγματοποιήσαμε την Πέμπτη 9/1 στην Αί-
θουσα Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας ενημερωτική συνάντηση για
όλους τους εργαζόμενους στην Alpha Bank που κινδυνεύουν από αυτούς τους σχε-
διασμούς, στην οποία μίλησαν οι νομικοί μας σύμβουλοι κκ. Ντέτα Πετρόγλου και
Αγγελική Καίσαρη και στελέχη των Συλλόγων μας.
Τα στελέχη των Συλλόγων μας και οι νομικοί μας σύμβουλοι ανέλυσαν όλες τις πτυχές
του θέματος στους παρευρισκόμενους συναδέλφους, οι οποίοι με τη σειρά τους μετά τις
τοποθετήσεις των κκ. Πετρόγλου και Καίσαρη, είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις ερω-
τήσεις τους και να ζητήσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθετήθηκε επί των ασφαλιστικών θεμά-
των που άπτονται των εν λόγω εξελίξεων, αλλά και ευρύτερα, η ασφαλιστική μας σύμ-
βουλος συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου και απάντησε όλες τις ερωτήσεις των
συναδέλφων.
Μετά από το πέρας των τοποθετήσεων, της κατάθεσης ερωτήσεων αλλά και προτάσεων
από την πλευρά των συναδέλφων, συναποφασίσαμε για τις περαιτέρω ενέργειές μας:  

.1. Τα στελέχη των Συλλόγων μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και

νομικούς μας συμ-

βούλους θα προχω-

ρήσουν στη σύνταξη

ενός εμπεριστατωμέ-

νου υπομνήματος για

το θέμα, το οποίο θα

περιλαμβάνει προτάσεις και λύσεις προκειμένου οι συνάδελφοί μας να «μη

βρεθούν στον αέρα» ενώπιον των μονομερών σχεδιασμών της τράπεζας.  

2. Το υπόμνημα θα αποσταλεί στην ΟΤΟΕ, στο Υπουργείο Εργασίας και στους

εκπροσώπους των κομμάτων για τα εργασιακά θέματα, ώστε να ξεκινήσει ένας

ανοιχτός διάλογος για την αντιμετώπιση της πιο σοβαρής πρόκλησης για τις

θέσεις εργασίας στις τράπεζες από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
.
Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε το δυναμισμό που χαρακτηρίζει τους Συλλόγους μας στην υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι δε θα αρκεστούμε στο
διάλογο, αλλά θα αγωνιστούμε και θα ασκήσουμε  πιέσεις με κάθε τρόπο και μέσο, όπως
πράξαμε και την άνοιξη του 2017, όταν προβήκαμε σε κινητοποιήσεις διαρκείας έξω από
το Κεντρικό για τη διεκδίκηση ζωτικών θεμάτων του χώρου μας...
Δεσμευόμαστε προς όλους τους εργαζόμενους στην τράπεζα, ότι και πάλι θα βρεθούμε
μαζί στην πρώτη γραμμή ώστε να αποτραπεί η αποδόμηση της εργασίας για ένα μεγάλο
μέρος των συναδέλφων μας τώρα και συνολικά για τον κλάδο μας στο μέλλον...
Στη συγκέντρωση τονίστηκε και κατέστη σαφές ότι η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση
θα είναι συνάρτηση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων που έχουμε
να αντιμετωπίσουμε.

Αν δεν κερδίσουμε αυτήν τη μάχη σήμερα, το επάγγελμα του τραπεζοϋπαλλή-

λου δε θα υφίσταται αύριο! Πλέον πρέπει να αφυπνιστείτε όλοι! Ο κίνδυνος δεν

είναι προ των πυλών, έχει περάσει το κατώφλι και αν δεν αντιδράσουμε, σί-

γουρα θα υποστούμε δεινή ήττα!
Η εκδήλωση της ενημερωτικής ημερίδας ήταν η αρχή, η συνέπειά μας έχει φανεί στην
πράξη μέσα από την πορεία και τους αγώνες μας. Σας καλούμε να είστε σε ετοιμότητα
και εγρήγορση προκειμένου να στηρίξετε τις ενέργειες των Συλλόγων μας για την προ-
στασία του επαγγέλματός μας, γιατί...

Μ Ο Ν Ο  Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι  Θ Α  Ν Ι Κ Η Σ Ο Υ Μ Ε  !Μ Ο Ν Ο  Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι  Θ Α  Ν Ι Κ Η Σ Ο Υ Μ Ε  !

Ν Τ Ρ Ο Π ΗΝ Τ Ρ Ο Π Η !!
Με σκανδαλώδη απόφαση του Προεδρείου του, ο Σύλλογος Συνταξιούχων παραιτήθηκε από την αγωγή που είχε κατα-
τεθεί σε εκτέλεση απόφασης της Γ.Σ. και ενόψει του πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών για τη διαχείριση των οικονο-
μικών προηγούμενων διοικήσεων! -Εξώδικη επιστολή των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/1 με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα
των Συλλόγων μας για τις ραγδαίες εξελίξεις στις τράπεζες που κινδυ-

νεύουν να σημάνουν το τέλος του επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου!
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Δικαστικές αποφάσεις
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4872/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Διευθυντή από 1.1.2011 και του επιδικάσθηκαν οι προκύπτου-
σες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανο-
ποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των 6.000 Ευρώ
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη 800 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑρΑΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1068/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συναδέλφισσα Ιωάννα έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β’ από 1.1.2004 και της επιδικάσθηκαν οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρη-
ματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των 2.000
Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
της δαπάνη 450 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγό-
ρος Νίκος Πολυχρονιάδης.

ΔΗΜΗΤρΙΟΣ ΜΠΟρΤΣ
Με την υπ’ αριθμ. 615/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Δημήτρης έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2010 και του
επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλά-
βης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.000 Ευρώ. Την υπόθεση
χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΟρΔΑΝΗΣ ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 487/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ιορδάνης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από
1.1.2005 και του επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 350 Ευρώ. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος Νίκος Πολυχρονιάδης.

ΜΑρΙΑ ΞΕΝΙΚΑΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 6206/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2010 και της
επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμο-
τόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το
ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα

στη δικαστική της δαπάνη 600 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΗΜΗΤρΑ ΔρΟΣΟΥ
Με την υπ΄ αριθμ. 800/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Δήμητρα έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2009 και της
επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμο-
τόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το
ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 600 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου. Η ΑΠΌΦΑΣΗ αυτή είναι ιδι-
αίτερα σημαντική γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά τη
συγχώνευση δυσμενής διακριτική μεταχείριση των Ιονικά-
ριων από την Τράπεζα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αρ-
νητικό στοιχείο για τις ένδικες προαγωγικές κρίσεις.
Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...μετά την συγχώνευση της ανωτέρω
αρχικής εργοδότριας τράπεζας από την εναγόμενη, στη Διεύ-
θυνση Επιθεωρήσεως ως Υπεύθυνη Γραμματείας από 26.4.2000,
οπότε της αφαιρέθηκε αδικαιολόγητα από την εναγόμενη το
δικαίωμα β΄ υπογραφής....».

ΜΑρΙΑ ΚΑρΑΟΓΛΑΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 837/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2009 και ότι της οφείλονται οι προκύ-
πτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρη-
ματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 1.000 Ευρώ
νομιμοτόκως. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα
Πετρόγλου.

ΛΕΩΝ ΔΑΥΪΔ
Με την υπ’ αριθμ. 5445/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Λέων έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2009 και ότι του οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 10.178,74 ευρώ
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 900 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΛΕΝΗ ΣΤρΑΤΙΔΑΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 671/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχόμενη από
την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Ελένη για αποζημίωση του άρ.
8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 40.344,22€ νομιμοτόκως από
1.1.2011 και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
500 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος Νίκος Πο-
λυχρονιάδης.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΟρΤΟΥΛΗ-ΠΙΛΙΛΙΤΣΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3068/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευανθία έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2010 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
2.500 Ευρώ νομιμοτόκως από 1.5.2012 και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 330 Ευρώ. Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά ο δικηγόρος Νίκος Πολυχρονιάδης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΚΑρΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3298/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνωρίσθηκε
ότι ο συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του
Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2009 και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες
μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανο-
ποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 Ευρώ. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΖΙΑΔΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1958/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχό-
μενο από την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Κωνσταντίνο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 32.797,66€
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 800 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος
Νίκος Πολυχρονιάδης.

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΖΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1240/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αθηνά έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2009 και ότι της οφείλονται οι προκύ-
πτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρη-
ματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 1.000 Ευρώ
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 600 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
Ντέτα Πετρόγλου.

ΥΠΑΤΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
Με την υπ΄ αριθμ. 5364/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συνάδελφο Υπα-
τία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
40.976,57€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 2.500 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η
δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΛΑΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 655/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο -προερχόμενος από την Τράπεζα Πίστεως-
συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του
Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007 και του επιδικάσθηκαν
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρη-
ματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των 2.000
Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
του δαπάνη 500 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγό-
ρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΕΛΗ-ΔρΙΒΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3074/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βασιλική έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2008 και της επιδι-
κάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως
και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των
1.500 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 300 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δι-
κηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 5664/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών  αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευθυμία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2010 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική του δαπάνη 430 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δι-
κηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ ΚΟρΝΑρΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 6046/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών  αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Καίτη έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2010 και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000 Ευρώ νο-
μιμοτόκως και για διαφορά αποζημίωσης άρ. 8 Ν. 3198/1955 το
ποσό των 419,94 Ευρώ νομιμοτόκως. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

Άννα Καραμπίνη-Καλογρίδη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών η συναδέλφισσά μας Άννα Καραμπίνη-Καλο-
γρίδη, η οποία είχε υπηρετήσει στο Σύνταγμα, το ΤΑΠΙΛΤ, το Κολωνάκι, τη Διεύθυνση
Διαθεσίμων και τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στο σύζυγό της Δημήτρη, την κόρη της Μαριλένα και το γαμπρό
της Νεκτάριο, καθώς και στους οικείους της εκλιπούσης, εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια.

Νίκος Πατριαρχέας
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνάδελφός μας Νίκος Πατριαρχέας,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και την Κοζάνη. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Πριν από 3 χρόνια είχε φύγει από τη ζωή ο γιος του Κυριάκος
και ο Νίκος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ποτέ την απώλειά του. Τώρα έκανε το μεγάλο
ταξίδι για να βρεθεί πάλι δίπλα στον αγαπημένο του γιο. Στη σύζυγό του Δήμητρα Κα-
τρανίδου-Πατριαρχέα, την κόρη τους Μαρία, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος

εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Φιλαρέτη (Έφη) Λευθεριώτη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών η συναδέλφισσά μας Φιλαρέτη (Έφη) Λευθε-
ριώτη, η οποία είχε υπηρετήσει σαν εργαζόμενη και διευθύντρια στη Διεύθυνση Τεχνικής
Υπηρεσίας της Τράπεζας, καθώς ήταν μία εξαιρετική αρχιτέκτονας. Την Έφη διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ήταν μία εξαιρετική συναδέλφισσα και ένας
ξεχωριστός άνθρωπος και μάλιστα η εντυπωσιακή της εμφάνιση δεν περνούσε απα-
ρατήρητη από κανέναν... Στη σελ. 10 θα βρείτε ένα όμορφο αφιέρωμα στη συναδέλ-

φισσα, με φωτογραφίες της από τον αγαπημένο της σύζυγο, Μάριο Λευτεριώτη. Στο σύζυγό της Μάριο,
στην αδερφή της Βασιλική και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Μοναχή Θεοδοσία
Εκοιμήθη το Σάββατο 14/12 στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Αίγινας σε ηλικία 84
ετών η προ-ηγουμένη μοναχή Θεοδοσία, η οποία, πριν ακολουθήσει τη μοναστική
ζωή, ήταν η συναδέλφισσά μας στην τράπεζα Ερικκέτη Γκούντα και είχε υπηρετήσει
στη Φίλωνος, στο Κεντρικό, στην Ομόνοια, ως Διευθύντρια στο κατάστημα Κυψέλης,
στη Διεύθυνση Οργάνωσης και στο κατάστημα Αίγινας. Η μακαριστή πρώην συνα-
δέλφισσα είχε επιτελέσει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο στα ιδρύματα της Αίγινας
και είχε χαρίσει απλόχερα τη βοήθειά της σε πολλές περιπτώσεις μεμονωμένων οι-

κογενειών και συνανθρώπων.

Ανδρέας Μαρκάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνάδελφός μας Ανδρέας Μαρκάκης που
είχε υπηρετήσει ως εργαζόμενος και Διευθυντής στα καταστήματα 25ης Αυγούστου και
62 Μαρτύρων Ηρακλείου Κρήτης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Μαρία, την επίσης συναδέλφισσά μας κόρη του Αριάδνη, την κόρη του
Χρυσάνθη, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυ-
πητήρια. 

Γιάννης Νταλάκας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών ο συνάδελφός μας Γιάννης Νταλάκας που είχε
υπηρετήσει στη Διοίκηση στο Κεντρικό. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργα-
τικότητα. Ο Γιάννης ήταν πατέρας του αείμνηστου συνάδελφου Θανάση Νταλάκα που
έφυγε από κοντά μας το 2004. Στην επίσης συναδέλφισσά μας κόρη του Ρεβέκκα και
στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γεώργιος Κούρτης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών ο συνάδελφός μας Γεώργιος Κούρτης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Φίλωνος Πειραιά και τη Διεύθυνση Οργάνωσης.
Τον Γιώργο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν ένας εξαίρετος
συνάδελφος και όσοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του είμαστε βέβαιοι ότι
θα τον θυμούνται με τις καλύτερες αναμνήσεις. Στην επίσης συναδέλφισσά μας Γεωρ-
γία (Γωγώ) Καραθανάση – Κούρτη, τους γιους τους Στέφανο και Μαρίνο, καθώς και
στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑΑ ππ οο χχαα ιι ρρ εε ττ οο ύύ μμ εε   &&   
ΣΣ υυ λλ λλ υυ ππ οο ύύ μμ αα σσ ττ εε


